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Dünyanın daha önce hiç görülmemiş bir hızla etkileşim içerisinde olduğu, bilginin, fikrin, 
kanaatlerin, beğenilerin anlık olarak paylaşıldığı çağımızda “iletişim” alanına yönelik 
çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Diğer sosyal bilimler 
bir disiplin olan “iletişim” bu durumu bir dezavantaj olarak görmek yerine, dinamizmle 
özdeşleştirerek çığır açıcı bilimsel faaliyetlere imza atmıştır.
 
Çığır açıcı olarak gördüğümüz bu çalışmaların temel bileşeninin “insan 
olması ise alana dair çalışmaların en önemli niteliği olarak göze çarpmaktadır. İletişim 
çalışmalarının uzunca bir süre teknolojik gelişmeler doğrultusunda, teknosentrik bir biçimde ele 
alınmasının akabinde toplumsal yaşama, değerler b
bu alandaki çalışmaları daha da önemli hale getirmektedir.
 
Toplumsal hayat ve bizatihi insanın kendisi ile ilişkili böylesine kritik bir alanda 
gerçekleştirilecek nitelikli çalışmalara duyulan ihtiyaç gün geçtikç
hizmet edeceğine gönülden inandığım 2. Uluslararası İletişim Bilimi & Medya Çalışmaları 
Kongresi içerdiği nitelikli çalışmalarla önemli bir kazanım olacaktır. Alanın disiplinlerarası 
niteliği gözönünde bulundurulduğunda sosya
hizmet edeceği açıktır. 
 
Günümüzde gelenekselleşen bir organizasyon yapmanın zorlukları herkesçe bilinmekte, hele ki 
farklı kurumları bir araya getirmek suretiyle düzenlenen etkinliklerin çok da uzun ömürlü
olmadığı görülmektedir. İlki üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen “İletişim Bilimi ve 
Medya Çalışmaları Kongresi’nin” bu zor koşulları aşarak gelenekselleşme yolunda olduğunu 
görmek son derece umut vericidir. Bu yıl Kocaeli Üniversitesi ile İstanbul
Üniversitesi’nin işbirliğinde düzenlenen kongrenin aynı heyecan ve istikrarla gelecek yıllarda da 
devam etmesini ümit ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü olarak yapılan bilimsel 
etkinliklerin tümüne destek vermeyi ilke edinmekle beraber, 
milletimize hizmet etme bilincini yerleştirmeye özen gösterdik. Böylesi bir çalışmanın 
milletimizin entelektüel birikimine gerçekçi bir katkı sağlayacağı bir gerçektir.
 
Üniversitemiz akademik birimlerinin gayretleri ile gerç
diliyor, bu çalışmaları ölümsüz hale getiren elinizde bulunan kitapçık ve kongre sonrası 
yayınların daha güzel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. 
Ülkemiz ve milletimiz adına çok ön
kongrenin düzenlenmesi sürecinde emeği geçen herkese, başta düzenleme kurulu olmak üzere 
en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, gerçekleştirilen etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. 
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Sunuş 

 
Dünyanın daha önce hiç görülmemiş bir hızla etkileşim içerisinde olduğu, bilginin, fikrin, 
kanaatlerin, beğenilerin anlık olarak paylaşıldığı çağımızda “iletişim” alanına yönelik 
çalışmaların önemi gittikçe artmaktadır. Diğer sosyal bilimler alanlarına nazaran oldukça yeni 
bir disiplin olan “iletişim” bu durumu bir dezavantaj olarak görmek yerine, dinamizmle 
özdeşleştirerek çığır açıcı bilimsel faaliyetlere imza atmıştır. 

Çığır açıcı olarak gördüğümüz bu çalışmaların temel bileşeninin “insan hayatına dokunuyor”  
olması ise alana dair çalışmaların en önemli niteliği olarak göze çarpmaktadır. İletişim 
çalışmalarının uzunca bir süre teknolojik gelişmeler doğrultusunda, teknosentrik bir biçimde ele 
alınmasının akabinde toplumsal yaşama, değerler boyutuna değinen bir alana evrilmiş olması, 
bu alandaki çalışmaları daha da önemli hale getirmektedir. 

Toplumsal hayat ve bizatihi insanın kendisi ile ilişkili böylesine kritik bir alanda 
gerçekleştirilecek nitelikli çalışmalara duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Böyle bir amaca 
hizmet edeceğine gönülden inandığım 2. Uluslararası İletişim Bilimi & Medya Çalışmaları 
Kongresi içerdiği nitelikli çalışmalarla önemli bir kazanım olacaktır. Alanın disiplinlerarası 
niteliği gözönünde bulundurulduğunda sosyal bilimlerin geneli açısından da önemli bir amaca 

Günümüzde gelenekselleşen bir organizasyon yapmanın zorlukları herkesçe bilinmekte, hele ki 
farklı kurumları bir araya getirmek suretiyle düzenlenen etkinliklerin çok da uzun ömürlü
olmadığı görülmektedir. İlki üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen “İletişim Bilimi ve 
Medya Çalışmaları Kongresi’nin” bu zor koşulları aşarak gelenekselleşme yolunda olduğunu 
görmek son derece umut vericidir. Bu yıl Kocaeli Üniversitesi ile İstanbul
Üniversitesi’nin işbirliğinde düzenlenen kongrenin aynı heyecan ve istikrarla gelecek yıllarda da 
devam etmesini ümit ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü olarak yapılan bilimsel 
etkinliklerin tümüne destek vermeyi ilke edinmekle beraber, çalışmalarımızın hepsinde aziz 
milletimize hizmet etme bilincini yerleştirmeye özen gösterdik. Böylesi bir çalışmanın 
milletimizin entelektüel birikimine gerçekçi bir katkı sağlayacağı bir gerçektir. 

Üniversitemiz akademik birimlerinin gayretleri ile gerçekleşecek benzeri faaliyetlerin artmasını 
diliyor, bu çalışmaları ölümsüz hale getiren elinizde bulunan kitapçık ve kongre sonrası 
yayınların daha güzel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. 
Ülkemiz ve milletimiz adına çok önemli eser ve çalışmaların ortaya konulmasına aracılık eden 
kongrenin düzenlenmesi sürecinde emeği geçen herkese, başta düzenleme kurulu olmak üzere 
en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, gerçekleştirilen etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni 
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Dünyanın daha önce hiç görülmemiş bir hızla etkileşim içerisinde olduğu, bilginin, fikrin, 
kanaatlerin, beğenilerin anlık olarak paylaşıldığı çağımızda “iletişim” alanına yönelik 

alanlarına nazaran oldukça yeni 
bir disiplin olan “iletişim” bu durumu bir dezavantaj olarak görmek yerine, dinamizmle 

hayatına dokunuyor”  
olması ise alana dair çalışmaların en önemli niteliği olarak göze çarpmaktadır. İletişim 
çalışmalarının uzunca bir süre teknolojik gelişmeler doğrultusunda, teknosentrik bir biçimde ele 

oyutuna değinen bir alana evrilmiş olması, 

Toplumsal hayat ve bizatihi insanın kendisi ile ilişkili böylesine kritik bir alanda 
e artmaktadır. Böyle bir amaca 

hizmet edeceğine gönülden inandığım 2. Uluslararası İletişim Bilimi & Medya Çalışmaları 
Kongresi içerdiği nitelikli çalışmalarla önemli bir kazanım olacaktır. Alanın disiplinlerarası 

l bilimlerin geneli açısından da önemli bir amaca 

Günümüzde gelenekselleşen bir organizasyon yapmanın zorlukları herkesçe bilinmekte, hele ki 
farklı kurumları bir araya getirmek suretiyle düzenlenen etkinliklerin çok da uzun ömürlü 
olmadığı görülmektedir. İlki üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenen “İletişim Bilimi ve 
Medya Çalışmaları Kongresi’nin” bu zor koşulları aşarak gelenekselleşme yolunda olduğunu 
görmek son derece umut vericidir. Bu yıl Kocaeli Üniversitesi ile İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi’nin işbirliğinde düzenlenen kongrenin aynı heyecan ve istikrarla gelecek yıllarda da 
devam etmesini ümit ediyorum. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü olarak yapılan bilimsel 

çalışmalarımızın hepsinde aziz 
milletimize hizmet etme bilincini yerleştirmeye özen gösterdik. Böylesi bir çalışmanın 

ekleşecek benzeri faaliyetlerin artmasını 
diliyor, bu çalışmaları ölümsüz hale getiren elinizde bulunan kitapçık ve kongre sonrası 
yayınların daha güzel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum. 

emli eser ve çalışmaların ortaya konulmasına aracılık eden 
kongrenin düzenlenmesi sürecinde emeği geçen herkese, başta düzenleme kurulu olmak üzere 
en kalbi teşekkürlerimi sunuyor, gerçekleştirilen etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni 
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Değerli Katılımcılar, 
  
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak 2. Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Çalışmaları 
Kongresi (1-4 Kasım 2017)’ne ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşamaktayız. Kocaeli 
Üniversitesi İletişim Fakültesi ile ortak işbirliği ile gerçekleştirilen kongremize; bildiri 
sunumlarıyla veya dinleyici sıfatıyla destek veren tüm katılımcılara teşekkür ederim.
  
“Siyasal İletişim ve Medya”, “Halkla İlişkiler Araştırmaları”, “Reklam Araştırmaları”, 
“Kültürlerarası İletişim ve Medya” başta olmak üzere medya ve iletişim araştırmalar
ilişkin farklı paradigmaları içeren birçok konunun ele alınacağı kongrenin ana amacı; medya ve 
iletişim araştırmaları alanındaki yeni yaklaşımları, tartışmaları ve fikir alışverişlerini 
uluslararası bir akademik platforma taşımaktır.
  
Bu tür kongreler, hem üniversiteler arası işbirliklerinin hem de iletişim biliminin gelişmesine 
yardımcı olacaktır.  Sizlere gerek bilgi paylaşımı gerekse, tartışma ortamı doğurmadaki 
katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum.
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Üniversitesi olarak 2. Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Çalışmaları 
4 Kasım 2017)’ne ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşamaktayız. Kocaeli 
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iletişim araştırmaları alanındaki yeni yaklaşımları, tartışmaları ve fikir alışverişlerini 
uluslararası bir akademik platforma taşımaktır. 

greler, hem üniversiteler arası işbirliklerinin hem de iletişim biliminin gelişmesine 
Sizlere gerek bilgi paylaşımı gerekse, tartışma ortamı doğurmadaki 

katkılarınız için şükranlarımı sunuyorum. 
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Değerli meslektaşlarım,  

Uluslararası iletişim çalışmalarının sayısı, gerek yeni medya ortamlarının artması gerekse 
iletişimin entegre olduğu disiplinlerle kurulan ilgiyi destekleyen dil, tarih, toplum ve kültür 
eksenindeki araştırmalarının yoğunlaşması nedeniyle giderek çoğalmaktadır.  İletişim 
kongrelerinin tüm dünyada olduğu gibi
iletişimciler ve ilgili araştırmacılar açısından sevindirici bir gelişmedir. 

Kocaeli Üniversitesi olarak iki yıl önce ilkini ge
Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongremizi bu yıl Ayvansaray Üniversitesi ile birlikte İstanb
düzenledik.  Kongrenin temelde
“Radyo - Televizyon ve Sinema Araştırmaları”, “Yeni Medya Araştırmaları”, “Medya Örgütleri ve 
Ekonomisi”, “Siyasal İletişim ve Medya”, “Halkla İlişkiler Araş
“Kültürlerarası İletişim ve Medya”, “Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Çocuk Araştırmaları” ve 
“Görsel İletişim Araştırmaları” olmak üzere medya ve iletişim araştırmaları alanına ilişkin farklı 
perspektif ve paradigmaları içermesini öngördük.

Kongrede yer alan bildirilerin, reklam ve sinema filmi analizleri, siyasal söylemler, reklamda 
çocuk, dijital medya ve mobil uygulamalar gibi konularda yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. 

Kongrenin, yeni paradigmaları tartışmaya açarken araş
ve yeni ilgi alanları yaratma misyonuna öncülük ettiğini de söylemek mümkündür. 

Kongrenin düzenlenmesinde ve organizasyonunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve 
bildirileriyle katılan bilim insanlarına teşekkürl
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arası iletişim çalışmalarının sayısı, gerek yeni medya ortamlarının artması gerekse 
disiplinlerle kurulan ilgiyi destekleyen dil, tarih, toplum ve kültür 

eksenindeki araştırmalarının yoğunlaşması nedeniyle giderek çoğalmaktadır.  İletişim 
olduğu gibi ülkemizde de artması ve uluslararası hale gelmesi de 

iler ve ilgili araştırmacılar açısından sevindirici bir gelişmedir.  

Kocaeli Üniversitesi olarak iki yıl önce ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz Uluslar
Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongremizi bu yıl Ayvansaray Üniversitesi ile birlikte İstanb

Kongrenin temelde “İletişim Bilimi Araştırmaları”, “Gazetecilik Araştırmaları”, 
Televizyon ve Sinema Araştırmaları”, “Yeni Medya Araştırmaları”, “Medya Örgütleri ve 

Ekonomisi”, “Siyasal İletişim ve Medya”, “Halkla İlişkiler Araştırmaları”, “Reklam Araştırmaları”, 
“Kültürlerarası İletişim ve Medya”, “Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Çocuk Araştırmaları” ve 
“Görsel İletişim Araştırmaları” olmak üzere medya ve iletişim araştırmaları alanına ilişkin farklı 

rmesini öngördük. 

Kongrede yer alan bildirilerin, reklam ve sinema filmi analizleri, siyasal söylemler, reklamda 
çocuk, dijital medya ve mobil uygulamalar gibi konularda yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. 

Kongrenin, yeni paradigmaları tartışmaya açarken araştırmalara spesifik çözümlemeler sunma 
ve yeni ilgi alanları yaratma misyonuna öncülük ettiğini de söylemek mümkündür. 

Kongrenin düzenlenmesinde ve organizasyonunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve 
bildirileriyle katılan bilim insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 

Prof.Dr. İlyas Akhisar 
Kocaeli Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 
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Değerli katılımcılar,  
 
Toplumsal ve bireysel olarak yaşantımızı etkileyen, yönlendiren ve değiştiren iletişim 
teknolojileri zaman ve uzam sınırı olmadan bilgiye erişim ve paylaşım sağlamaktadır. Yeni 
medya uygulamaları, yeni kavramlar ve çağın dinamikleri içinde alışkanlık ve de
etkilenmekte, meslek kültüründe yeni araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Gazetecilik, radyo, 
televizyon, sinema, görsel iletişim, reklam araştırmaları ve yeni medya birbirini etkileyen ve 
birbirinden beslenen durumlarıyla iletişim bilimi araş
bu konulardaki birikimlerin tartışılması, medya ve iletişim araştırmaları alanındaki yeni 
yaklaşımlara ve fikir alışverişlerine uluslararası bilimsel bir platform sağlamak hedefiyle 01
Kasım 2017 tarihleri arasında, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi ortaklığında 2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
düzenlenmektedir. Kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Bilim Kurulu, Düzenleme Komitesi, 
Kongre Koordinatör ve Yardımcıları ile Kongre Sekreteryası’na ve çalışmalarıyla destek veren 
katılımcılara değerli katkıları için şükranlarımı sunarım. Konusunda uzman davetli 
konuşmacılar ve eş zamanlı gerçekleşecek oturumlarla kongrenin tüm katılımcılara değerli 
birliktelikler ve bilgi birikimi sağlamasını diliyorum. 
 
Saygılarımla,  
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Toplumsal ve bireysel olarak yaşantımızı etkileyen, yönlendiren ve değiştiren iletişim 
teknolojileri zaman ve uzam sınırı olmadan bilgiye erişim ve paylaşım sağlamaktadır. Yeni 
medya uygulamaları, yeni kavramlar ve çağın dinamikleri içinde alışkanlık ve de
etkilenmekte, meslek kültüründe yeni araştırma konuları ortaya çıkmaktadır. Gazetecilik, radyo, 
televizyon, sinema, görsel iletişim, reklam araştırmaları ve yeni medya birbirini etkileyen ve 
birbirinden beslenen durumlarıyla iletişim bilimi araştırma alanları içinde yer almaktadır. Tüm 
bu konulardaki birikimlerin tartışılması, medya ve iletişim araştırmaları alanındaki yeni 
yaklaşımlara ve fikir alışverişlerine uluslararası bilimsel bir platform sağlamak hedefiyle 01

nda, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi ortaklığında 2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
düzenlenmektedir. Kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Bilim Kurulu, Düzenleme Komitesi, 

dinatör ve Yardımcıları ile Kongre Sekreteryası’na ve çalışmalarıyla destek veren 
katılımcılara değerli katkıları için şükranlarımı sunarım. Konusunda uzman davetli 
konuşmacılar ve eş zamanlı gerçekleşecek oturumlarla kongrenin tüm katılımcılara değerli 

rliktelikler ve bilgi birikimi sağlamasını diliyorum.  

Prof. Dr. Banu Manav 
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
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televizyon, sinema, görsel iletişim, reklam araştırmaları ve yeni medya birbirini etkileyen ve 

tırma alanları içinde yer almaktadır. Tüm 
bu konulardaki birikimlerin tartışılması, medya ve iletişim araştırmaları alanındaki yeni 
yaklaşımlara ve fikir alışverişlerine uluslararası bilimsel bir platform sağlamak hedefiyle 01-04 

nda, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve İstanbul Ayvansaray 
Üniversitesi ortaklığında 2. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
düzenlenmektedir. Kongrenin gerçekleşmesini sağlayan Bilim Kurulu, Düzenleme Komitesi, 
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Education and Digital Media: A Rapidly Evolving Landscape / 

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları

Kadınların hikayelerine mekânsal ilişkilerinden bakmak: Nefesim Kesilene Kadar, Ana Yurdu ve Tereddüt 
üzerine / Selime Büyükgöze ................................

Amerikan Korku Sinemasında “Gotik” Kavramını Konumlandırma Çabası: Dracula (1931) Filminde Gotik 
İmgelem/ Uğur Kılınç ................................

Abluka Filminde 'Hayvan-Oluş' ya da 'Olduğum Hayvan'

Sinemanın İlkleri Üzerine Bir Medya Okuryazarlığı Denemesi

Televizyon Yayıncılığında Dönüşen Format ve Anlatı: Sabah Programları

Alternatif Müzik Dinleme Platformları Karşısında Radyonun Konumu

Alternatif Medya ve Anaakıma Karşı Yayıncılık

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel, 2014) Filminde Kullanılan İsim, Olay, Karakter, Simge 
ve Ürünlerin Üzerine Bir İnceleme /Emre Ahmet Seçmen

Yeşilçam Sinemasında Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü

Kamu Yayıncılığı ve TRT Radyoları: Üniversite Öğrencilerinin Perspektifinden TRT Radyolarının Radyo 
Mecrasındaki Konumu/ Mihalis Kuyucu

 

Halkla İlişkiler Araştırmaları 

Gerilla Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik İçerik Çözümlemesi: Gerilla Pazarlama Örneği Olarak 
Advergaming, Arama Motorları’nda Öne Çıkan Markaların Advergame Uygulamaları

Küresel Kahve Markalarının Sosyal Medyada Görsel Markalama Stratejileri: Starbuckstr’nin Özel Gün 
Kutlamalarına Yönelik Bir Analiz / Zeynep Benan Dondurucu ve Ayşe Beynem Uran

Sivil Havacılıkta Halkla İlişkiler Uygulamaları Örnek İncelemeleri

Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımı: Twitter’ı En Etkin Kullanan 5 Şirketin Hesapları 
Üzerine Bir İnceleme /Ayşenur Geysi ................................

Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Mobil Uygulamaların Kullanılması
Nur Arapoğlu ve Aykan Nağıyev ................................

 

Yeni Medya Araştırmaları  

Sosyal Medyada Kimlik İnşası Bağlamında Düşman İmgesi

Kitlesel Müzik Endüstrisinin Yeni Medya Aracılığı İle Bireysel 
Kanalları Örneği / Sencer Turhan ve İdil Sayımer

Siber Zorbalıkla Mücadelede Akran Desteğinin Rolü ve Akran Destek Projelerine İlişkin Bir Değerlendirme
Emel Baştürk Akca ve Batuhan Bozbay
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Özet 

Bu çalışmada sinemada mekânsal ilişkilerin 
dayalı kısıtlayıcı ve özgürleştirici potansiyellerinin nasıl ifade edildiği araştırılacaktır. Pierre Nora’nın 
hafıza ve mekânlar arasındaki ilişkiye dair vurgusu
göstergeleri olarak değerlendirebiliriz. Mekânlar sadece anlatının gerçekleştiği yerler olmanın 
ötesinde, karakterlerin mekânla olan ilişkileri ve o mekânlarda gerçekleşen sosyal ilişkileri 
bağlamında da önem taşırlar. Aidiyet kadar dışlanmak da mekânsal 
çalışma için seçilen filmler kadın karakterlerin merkezde olduğu anlatılara sahip olduklarından, 
aidiyet ve kimlik temaları toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilecektir. Bu bağla
dönemde üretilmiş, bağımsız yapım
Yurdu (Senem Tüzen, 2015) ve Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmleri incelenerek kullandıkları 
biçimsel stratejiler karşılaştırılacaktır

Anahtar Kelimeler: mekan, toplumsal cinsiyet, kadın 

 

Understanding women's stories through spatial relations: On Until I Lose 

My Breath, Motherland and Clair

Abstract 

In this study, the way gender
be investigated through the analysis of spatial relations in cinema.  Based on Pierre Nora's emphasis 
on the relation between memory and spaces, we can evaluate spaces as signs of identity and 
belonging. Spaces, beyond merely being places that narrative events occur, are, in
the context of characters’ personal and social relations. Exclusion, as much as belonging, emerges 
within spatial relations. Hence the films selected for this study, with women
themes of belonging and identity, will
analysis of Until I Lose My Breath
Clair-Obscur (YeşimUstaoğlu, 2016), that are independent productions and were made in the same 
period, their formal strategies will be discussed.

Keywords: space, gender, women'sstories
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çalışmada sinemada mekânsal ilişkilerin incelenmesi yoluyla, mekânların toplumsal cinsiyete 
dayalı kısıtlayıcı ve özgürleştirici potansiyellerinin nasıl ifade edildiği araştırılacaktır. Pierre Nora’nın 
hafıza ve mekânlar arasındaki ilişkiye dair vurgusundan hareketle, mekânları kimlik ve aidiyet
göstergeleri olarak değerlendirebiliriz. Mekânlar sadece anlatının gerçekleştiği yerler olmanın 
ötesinde, karakterlerin mekânla olan ilişkileri ve o mekânlarda gerçekleşen sosyal ilişkileri 
bağlamında da önem taşırlar. Aidiyet kadar dışlanmak da mekânsal ilişkilerde ortaya çıkar. Bu 
çalışma için seçilen filmler kadın karakterlerin merkezde olduğu anlatılara sahip olduklarından, 
aidiyet ve kimlik temaları toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilecektir. Bu bağla
dönemde üretilmiş, bağımsız yapımlar olan Nefesim Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı, 2015), Ana 
Yurdu (Senem Tüzen, 2015) ve Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmleri incelenerek kullandıkları 
biçimsel stratejiler karşılaştırılacaktır. 

mekan, toplumsal cinsiyet, kadın hikayeleri 

Understanding women's stories through spatial relations: On Until I Lose 

My Breath, Motherland and Clair-Obscur 

In this study, the way gender-based restrictive and emancipatory potentials of space are expressed will 
ough the analysis of spatial relations in cinema.  Based on Pierre Nora's emphasis 

on the relation between memory and spaces, we can evaluate spaces as signs of identity and 
belonging. Spaces, beyond merely being places that narrative events occur, are, in fact, important in 
the context of characters’ personal and social relations. Exclusion, as much as belonging, emerges 
within spatial relations. Hence the films selected for this study, with women-centered narratives, 
themes of belonging and identity, will be analyzed in the context of gender. In this regard, in the 

Until I Lose My Breath (EmineEmelBalcı, 2015), Motherland (SenemTüzen, 2015) and 
(YeşimUstaoğlu, 2016), that are independent productions and were made in the same 

, their formal strategies will be discussed. 

space, gender, women'sstories 
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incelenmesi yoluyla, mekânların toplumsal cinsiyete 
dayalı kısıtlayıcı ve özgürleştirici potansiyellerinin nasıl ifade edildiği araştırılacaktır. Pierre Nora’nın 

ı kimlik ve aidiyet 
göstergeleri olarak değerlendirebiliriz. Mekânlar sadece anlatının gerçekleştiği yerler olmanın 
ötesinde, karakterlerin mekânla olan ilişkileri ve o mekânlarda gerçekleşen sosyal ilişkileri 

ilişkilerde ortaya çıkar. Bu 
çalışma için seçilen filmler kadın karakterlerin merkezde olduğu anlatılara sahip olduklarından, 
aidiyet ve kimlik temaları toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilecektir. Bu bağlamda, aynı 

lar olan Nefesim Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı, 2015), Ana 
Yurdu (Senem Tüzen, 2015) ve Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmleri incelenerek kullandıkları 

Understanding women's stories through spatial relations: On Until I Lose 

based restrictive and emancipatory potentials of space are expressed will 
ough the analysis of spatial relations in cinema.  Based on Pierre Nora's emphasis 

on the relation between memory and spaces, we can evaluate spaces as signs of identity and 
fact, important in 

the context of characters’ personal and social relations. Exclusion, as much as belonging, emerges 
centered narratives, 

be analyzed in the context of gender. In this regard, in the 
(SenemTüzen, 2015) and 

(YeşimUstaoğlu, 2016), that are independent productions and were made in the same 
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GİRİŞ 

Bu çalışmada, Nefesim Kesilene Kadar
ve Tereddüt (Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmlerinde mekânların taşıdıkları ve oluşturdukları sosyal 
anlamlar, mekanların sunulduğu mizansen ve sinematografinin incelenmesi yoluyla 
Mekânlar sabit anlamlara sahip temsiller olarak değil, mizansen ile değişken
yerler olarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda, filmlerinin taşıdıkları toplumsal 
cinsiyet perspektiflerinin ortaya çıkardığı ortak bir sinema 

İncelenecek filmler aynı dönemde, benz
yapımlar olan bu filmler, aynı zaman yönetmenlerinin kadınlar olması üzerinden de bir ortaklık 
taşımaktadırlar. Hamid Naficy’nin (2001) de vurguladığı üzere filmlerin nasıl tasavvur edildiği ve
alımlandığı, söylemsel olarak nasıl çerçevelendiği ile ilgilidir (s. 19). Örneğin bir film popüler sinema, 
ulusal sinema kategorilerinin içine alındığında, tartışma da bu bağlamda kısıtlanır. Burada tartışılan 
filmler de yönetmenlerinin kadın olması üzeri
belirttiği üzere doğalmış gibi görünen bu ideolojik kategoriler filmlerin farklı anlam katmanlarını, 
özellikle de yönetmenlerin farklı stil yaklaşımlarını görünmez hale getirir. O nedenle bu tanımlamay
kullanmak, hatta filmleri anlamlandırmada auteur teorisinden yararlanmak yerine, sadece filmlere 
odaklanmak tercih edilecektir. 

Sinemada Mekânsal İlişkiler 

Henri Lefebvre’nin(1991) belirttiği üzere mekânlar sosyal ilişkilerin gerçekleştiği nötr
olmadıkları gibi bu sosyal ilişkilerin hem ürünü hem de üreticisidirler (s. 16). Bir başka ifadeyle 
ideolojik olarak yüklüdürler. Özellikle de özneler ve mekânlar beraber düşünülmeye başlandığında, 
anlamlarının akışkanlığı daha da görünür hale gel
cinsiyet ilişkisine değinirken mekânların cinsiyetli olmalarının yanı sıra toplumsal cinsiyetin 
oluşturulma ve anlaşılma biçimlerini yansıtıp 
cinsiyetlendirilme biçimleri farklı kültürlerde ve zamanlarda değişime uğrasa damekân ve cinsiyet 
arasındaki ilişkiye bakmak o toplumda ve tarihte toplumsal cinsiyetin nasıl kurgulandığının ve 
alımlandığının anlaşılmasına yardımcı olur.

Mekânla ilgili başka bir yaklaşım ise
makalesinde, tarih kendisini olaylar ile ilişkilendirirken hafıza mekânlarla ilişkilendirir, der (s.22). 
Hafıza, kimliğin ve aidiyetin kurucu öğesi olarak düşünüldüğünde, mekânlarla kurulan ili
başka katmanı daha ortaya çıkar. Ait hissedilen, anıları taşıyan mekânlar aynı zamanda kimliğin de 
tanımlandığı mekânlardır ve bu özelliklerinden dolayı toplumsal ve kişisel hafızanın saklandığı yerler 
olma özelliğini de taşırlar. 

Sinemada mekânsal ilişkilere bakıldığında farklı analiz yöntemleri kullanmak mümkündür. Örneğin 
David Bordwell (1985) anlatım ve mekân arasındaki ilişkiyi araştırırken filmsel mekânın temsil 
ilişkilerinden koparılıp yalnızca grafik olarak dahi tartışılabileceğine dikkat
her filmin mekânsal analizinin grafik açıdan 
aksine temsil ilişkilerinin filmsel mekânı anlam
skenografik mekân kavramını önerir.
olaylarının gerçekleştiğini söylediği dünya olara
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Kesilene Kadar (Emine Emel Balcı, 2015), Ana Yurdu (Senem Tüzen, 2015) 
(Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmlerinde mekânların taşıdıkları ve oluşturdukları sosyal 

sunulduğu mizansen ve sinematografinin incelenmesi yoluyla 
sabit anlamlara sahip temsiller olarak değil, mizansen ile değişken anlamlara bürünebilen 

yerler olarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda, filmlerinin taşıdıkları toplumsal 
cinsiyet perspektiflerinin ortaya çıkardığı ortak bir sinema dili olup olmadığı sorgulanacaktır.

İncelenecek filmler aynı dönemde, benzer prodüksiyon koşullarında üretilmişlerdir. Her biri bağımsız 
yapımlar olan bu filmler, aynı zaman yönetmenlerinin kadınlar olması üzerinden de bir ortaklık 
taşımaktadırlar. Hamid Naficy’nin (2001) de vurguladığı üzere filmlerin nasıl tasavvur edildiği ve
alımlandığı, söylemsel olarak nasıl çerçevelendiği ile ilgilidir (s. 19). Örneğin bir film popüler sinema, 
ulusal sinema kategorilerinin içine alındığında, tartışma da bu bağlamda kısıtlanır. Burada tartışılan 
filmler de yönetmenlerinin kadın olması üzerinden tanımlanmaya çok açıklar. Halbuki yine Naficy’nin 
belirttiği üzere doğalmış gibi görünen bu ideolojik kategoriler filmlerin farklı anlam katmanlarını, 
özellikle de yönetmenlerin farklı stil yaklaşımlarını görünmez hale getirir. O nedenle bu tanımlamay
kullanmak, hatta filmleri anlamlandırmada auteur teorisinden yararlanmak yerine, sadece filmlere 

Henri Lefebvre’nin(1991) belirttiği üzere mekânlar sosyal ilişkilerin gerçekleştiği nötr
olmadıkları gibi bu sosyal ilişkilerin hem ürünü hem de üreticisidirler (s. 16). Bir başka ifadeyle 
ideolojik olarak yüklüdürler. Özellikle de özneler ve mekânlar beraber düşünülmeye başlandığında, 
anlamlarının akışkanlığı daha da görünür hale gelmeye başlar. DoreenMassey(1994) ise mekân ve 
cinsiyet ilişkisine değinirken mekânların cinsiyetli olmalarının yanı sıra toplumsal cinsiyetin 
oluşturulma ve anlaşılma biçimlerini yansıtıp hissettirdiklerini vurgular (s. 179). Her ne kadar 

biçimleri farklı kültürlerde ve zamanlarda değişime uğrasa damekân ve cinsiyet 
arasındaki ilişkiye bakmak o toplumda ve tarihte toplumsal cinsiyetin nasıl kurgulandığının ve 
alımlandığının anlaşılmasına yardımcı olur. 

Mekânla ilgili başka bir yaklaşım ise Pierre Nora’ya ait. Nora (1989) hafıza mekânlarını tartıştığı 
makalesinde, tarih kendisini olaylar ile ilişkilendirirken hafıza mekânlarla ilişkilendirir, der (s.22). 
Hafıza, kimliğin ve aidiyetin kurucu öğesi olarak düşünüldüğünde, mekânlarla kurulan ili
başka katmanı daha ortaya çıkar. Ait hissedilen, anıları taşıyan mekânlar aynı zamanda kimliğin de 
tanımlandığı mekânlardır ve bu özelliklerinden dolayı toplumsal ve kişisel hafızanın saklandığı yerler 

sal ilişkilere bakıldığında farklı analiz yöntemleri kullanmak mümkündür. Örneğin 
anlatım ve mekân arasındaki ilişkiyi araştırırken filmsel mekânın temsil 

şkilerinden koparılıp yalnızca grafik olarak dahi tartışılabileceğine dikkat çeker. Bu yaklaşım illa ki 
her filmin mekânsal analizinin grafik açıdan yapılabileceğini önermekten ziyade, popüler olanın 
aksine temsil ilişkilerinin filmsel mekânı anlamlandırmanın yegâne yolu olmadığını söyler ve 
skenografik mekân kavramını önerir. Skenografik mekân; kurmacanın hayali mekânı, anlatının fabula 
olaylarının gerçekleştiğini söylediği dünya olarak tanımlanır (s. 113). Bir filmin skenografik mekânı 

(Senem Tüzen, 2015) 
(Yeşim Ustaoğlu, 2016) filmlerinde mekânların taşıdıkları ve oluşturdukları sosyal 

sunulduğu mizansen ve sinematografinin incelenmesi yoluyla tartışılacaktır. 
anlamlara bürünebilen 

yerler olarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucunda, filmlerinin taşıdıkları toplumsal 
olmadığı sorgulanacaktır. 

er prodüksiyon koşullarında üretilmişlerdir. Her biri bağımsız 
yapımlar olan bu filmler, aynı zaman yönetmenlerinin kadınlar olması üzerinden de bir ortaklık 
taşımaktadırlar. Hamid Naficy’nin (2001) de vurguladığı üzere filmlerin nasıl tasavvur edildiği ve 
alımlandığı, söylemsel olarak nasıl çerçevelendiği ile ilgilidir (s. 19). Örneğin bir film popüler sinema, 
ulusal sinema kategorilerinin içine alındığında, tartışma da bu bağlamda kısıtlanır. Burada tartışılan 

nden tanımlanmaya çok açıklar. Halbuki yine Naficy’nin 
belirttiği üzere doğalmış gibi görünen bu ideolojik kategoriler filmlerin farklı anlam katmanlarını, 
özellikle de yönetmenlerin farklı stil yaklaşımlarını görünmez hale getirir. O nedenle bu tanımlamayı 
kullanmak, hatta filmleri anlamlandırmada auteur teorisinden yararlanmak yerine, sadece filmlere 

Henri Lefebvre’nin(1991) belirttiği üzere mekânlar sosyal ilişkilerin gerçekleştiği nötr alanlar 
olmadıkları gibi bu sosyal ilişkilerin hem ürünü hem de üreticisidirler (s. 16). Bir başka ifadeyle 
ideolojik olarak yüklüdürler. Özellikle de özneler ve mekânlar beraber düşünülmeye başlandığında, 

(1994) ise mekân ve 
cinsiyet ilişkisine değinirken mekânların cinsiyetli olmalarının yanı sıra toplumsal cinsiyetin 

(s. 179). Her ne kadar 
biçimleri farklı kültürlerde ve zamanlarda değişime uğrasa damekân ve cinsiyet 

arasındaki ilişkiye bakmak o toplumda ve tarihte toplumsal cinsiyetin nasıl kurgulandığının ve 

Pierre Nora’ya ait. Nora (1989) hafıza mekânlarını tartıştığı 
makalesinde, tarih kendisini olaylar ile ilişkilendirirken hafıza mekânlarla ilişkilendirir, der (s.22). 
Hafıza, kimliğin ve aidiyetin kurucu öğesi olarak düşünüldüğünde, mekânlarla kurulan ilişkinin bir 
başka katmanı daha ortaya çıkar. Ait hissedilen, anıları taşıyan mekânlar aynı zamanda kimliğin de 
tanımlandığı mekânlardır ve bu özelliklerinden dolayı toplumsal ve kişisel hafızanın saklandığı yerler 

sal ilişkilere bakıldığında farklı analiz yöntemleri kullanmak mümkündür. Örneğin 
anlatım ve mekân arasındaki ilişkiyi araştırırken filmsel mekânın temsil 

çeker. Bu yaklaşım illa ki 
, popüler olanın 

yolu olmadığını söyler ve 
nografik mekân; kurmacanın hayali mekânı, anlatının fabula 

filmin skenografik mekânı 
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ise çekim mekânı, kurgu mekânı ve ses mekânından
kadraj dışındaki alanları da kapsar. 

Thomas Elsaesser (1985) ise melodram türünü
motiflerin taşıdığı estetik zorunluluk ve ideolojik kısıtlılıkların hemanlatı mekânı ve mizanseni 
belirlediğini hem de oralarda gerçekleştirildiğini anlatır. Mekânın sıklıkla ev olduğu bu türde, evin 
bölümleri duyguları ve sosyal ilişkileri yansıtacak anlamlar kazanır (s. 84). Ev ve dışarısı arasında 
kurulan ikili karşıtlık, cinsiyetlendirilmiş bir bölümlemeye işaret eder.
kapatılmanın mekânı iken, dışarısı macera, hareket ve özgürlüğün mekânıdır.Kadınlar evde, pencere 
kenarında bekleme halindedirler. Mekânların farklı kültür ve zamanlarda, farklı anlamlar almalarına 
paralel olarak, sinemasal mekânların anlamları da sabit değildir. Örneğin Laura Mulvey (1992), 
Western türünde evden bir macera için ayrılan kovboyun nihai hedefinin yeni bir yerleşimi yani yeni 
bir ev kurmayı mümkün kılmak olduğunu hatırlatır (s. 56). Bu defa ev ve dışarısı arasınd
karşıtlık, yerliler ve beyazlar arasında kurulur.

Mulvey’e göre içerisi-dışarısı kutuplaşması kaynağını
anlamlardan almaz. Bu kutuplaşmanın kaynağında patriyarkal psişeninkadınlara yansıttığı kaygı v
arzunun semptomları vardır (s. 57)
çok amaçlı bir gösterge olduğunu 
gösterge olarak almak ve mekân bağlamında incelemektir.

Naficyise, sinemasal mekânı analiz ederken Bakhtin’in edebiyat metinlerinde zaman
çözümlemek için kullandığı kronotop, yani zaman
düğümlerinin bağlanıp çözüldüğü yerdir, Naficy ise sinemaya uyarl
çözüldüğü belirli mekânsal ve zamansal düzenlemeler olarak tanımlar. Naficy bu kavramsallaştırmayı 
aksanlı stil ile tanımladığı filmlerin biçimsel özelliklerini analiz etmek için önermektedir. Aksanlı 
sinema kavramı sürgün, göç ya da diaspora sonucu yerinden edilme deneyimi yaşamış yönetmenlerin 
belirli bir estetik biçim kullandığı bir sinemayı anlatır. Naficy’nin tanımladığı bu film yapma biçimi, 
her ne kadar yerinden edilme deneyimini merkeze alan bir auteur teorisi uzantısı ols
biçimsel özellikler illa ki fiziken yerinden edilmemiş yönetmenlerin filmleri için de faydalı bir 
anlamlandırma alanı sunmaktadır. Örneğinbu çalışmada yer alan filmlerin eleştirel pozisyonları, 
yönetmenlerinin yerleşiklik deneyiminden bağımsız
kılmaktadır. 

Naficy sinemada mekânsal ilişkilere bakarken açık/kapalı biçim ilişkisine dikkat çeker. Açık yapılı 
biçimde dış mekânlara, açık alanlara ve manzaraya, parlak doğal ışık ve hareket halinde, dolanmakta
olan karakterlere iltimas edilirken bu açıklık durumu sinematografik olarak ise geniş planlar, hareketli 
kadraj ve uzun planların kullanımıyla sağlanmaktadır (s. 153). Böylelikle karakterler içinde 
bulundukları mekânda konumlandırılmış olurlar. Kapalı biç
yaşam alanları gibi kapalı alanlar, kısıtlanma ve klostrofobi hislerini veren koyu ışıklandırma tercih 
edilir. Bu tercihler karakterlerin fiziki ve mecazi olarak hareket alanını kısıtlamaya yarar. 
Sinematografide ise boşluksuz ve sabit kadraj kullanılırken kadrajda mizansen aracılığıyla bariyer 
yaratılır. 

Tanımlarının da gösterdiği üzere açık biçimde karakterler var oldukları mekânla ilgili pozitif duygular 
taşırken kapalı biçimde ise tersi söz konusudur. Bu noktada
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çekim mekânı, kurgu mekânı ve ses mekânından oluşur. Bu mekânların tümü kadraj içi kadar 
 

ise melodram türünü tartıştığı makalesinde, bu türle ilişkilendirilen belirli 
motiflerin taşıdığı estetik zorunluluk ve ideolojik kısıtlılıkların hemanlatı mekânı ve mizanseni 

oralarda gerçekleştirildiğini anlatır. Mekânın sıklıkla ev olduğu bu türde, evin 
bölümleri duyguları ve sosyal ilişkileri yansıtacak anlamlar kazanır (s. 84). Ev ve dışarısı arasında 
kurulan ikili karşıtlık, cinsiyetlendirilmiş bir bölümlemeye işaret eder. Ev duygunun, hareketsizliğin, 
kapatılmanın mekânı iken, dışarısı macera, hareket ve özgürlüğün mekânıdır.Kadınlar evde, pencere 
kenarında bekleme halindedirler. Mekânların farklı kültür ve zamanlarda, farklı anlamlar almalarına 

ekânların anlamları da sabit değildir. Örneğin Laura Mulvey (1992), 
Western türünde evden bir macera için ayrılan kovboyun nihai hedefinin yeni bir yerleşimi yani yeni 
bir ev kurmayı mümkün kılmak olduğunu hatırlatır (s. 56). Bu defa ev ve dışarısı arasınd
karşıtlık, yerliler ve beyazlar arasında kurulur. 

dışarısı kutuplaşması kaynağını kadın-erkek ikili karşıtlığ
. Bu kutuplaşmanın kaynağında patriyarkal psişeninkadınlara yansıttığı kaygı v

(s. 57). Feminist film teorisi ise patriyarkal kültürde kadınlık imgesinin 
çok amaçlı bir gösterge olduğunu savunur. Bu noktada Mulvey’in önerdiği ise kadın bedenini bir 
gösterge olarak almak ve mekân bağlamında incelemektir. 

aficyise, sinemasal mekânı analiz ederken Bakhtin’in edebiyat metinlerinde zaman-mekân ilişkisini 
çözümlemek için kullandığı kronotop, yani zaman-mekân kavramını kullanır. Kronotop anlatının 
düğümlerinin bağlanıp çözüldüğü yerdir, Naficy ise sinemaya uyarladığında kronotopu öykünün 
çözüldüğü belirli mekânsal ve zamansal düzenlemeler olarak tanımlar. Naficy bu kavramsallaştırmayı 
aksanlı stil ile tanımladığı filmlerin biçimsel özelliklerini analiz etmek için önermektedir. Aksanlı 

a da diaspora sonucu yerinden edilme deneyimi yaşamış yönetmenlerin 
belirli bir estetik biçim kullandığı bir sinemayı anlatır. Naficy’nin tanımladığı bu film yapma biçimi, 
her ne kadar yerinden edilme deneyimini merkeze alan bir auteur teorisi uzantısı ols
biçimsel özellikler illa ki fiziken yerinden edilmemiş yönetmenlerin filmleri için de faydalı bir 
anlamlandırma alanı sunmaktadır. Örneğinbu çalışmada yer alan filmlerin eleştirel pozisyonları, 
yönetmenlerinin yerleşiklik deneyiminden bağımsız olarak onları bu izlekle tartışmayı mümkün 

Naficy sinemada mekânsal ilişkilere bakarken açık/kapalı biçim ilişkisine dikkat çeker. Açık yapılı 
biçimde dış mekânlara, açık alanlara ve manzaraya, parlak doğal ışık ve hareket halinde, dolanmakta
olan karakterlere iltimas edilirken bu açıklık durumu sinematografik olarak ise geniş planlar, hareketli 
kadraj ve uzun planların kullanımıyla sağlanmaktadır (s. 153). Böylelikle karakterler içinde 
bulundukları mekânda konumlandırılmış olurlar. Kapalı biçimde ise iç mekânlar, hapishane ya da dar 
yaşam alanları gibi kapalı alanlar, kısıtlanma ve klostrofobi hislerini veren koyu ışıklandırma tercih 
edilir. Bu tercihler karakterlerin fiziki ve mecazi olarak hareket alanını kısıtlamaya yarar. 

se boşluksuz ve sabit kadraj kullanılırken kadrajda mizansen aracılığıyla bariyer 

Tanımlarının da gösterdiği üzere açık biçimde karakterler var oldukları mekânla ilgili pozitif duygular 
taşırken kapalı biçimde ise tersi söz konusudur. Bu noktada karakterlerin o mekânda deneyimledikleri 

mekânların tümü kadraj içi kadar 

sinde, bu türle ilişkilendirilen belirli 
motiflerin taşıdığı estetik zorunluluk ve ideolojik kısıtlılıkların hemanlatı mekânı ve mizanseni 

oralarda gerçekleştirildiğini anlatır. Mekânın sıklıkla ev olduğu bu türde, evin 
bölümleri duyguları ve sosyal ilişkileri yansıtacak anlamlar kazanır (s. 84). Ev ve dışarısı arasında 

Ev duygunun, hareketsizliğin, 
kapatılmanın mekânı iken, dışarısı macera, hareket ve özgürlüğün mekânıdır.Kadınlar evde, pencere 
kenarında bekleme halindedirler. Mekânların farklı kültür ve zamanlarda, farklı anlamlar almalarına 

ekânların anlamları da sabit değildir. Örneğin Laura Mulvey (1992), 
Western türünde evden bir macera için ayrılan kovboyun nihai hedefinin yeni bir yerleşimi yani yeni 
bir ev kurmayı mümkün kılmak olduğunu hatırlatır (s. 56). Bu defa ev ve dışarısı arasında kurulan ikili 

erkek ikili karşıtlığına içkin yan 
. Bu kutuplaşmanın kaynağında patriyarkal psişeninkadınlara yansıttığı kaygı ve 

. Feminist film teorisi ise patriyarkal kültürde kadınlık imgesinin 
. Bu noktada Mulvey’in önerdiği ise kadın bedenini bir 

mekân ilişkisini 
mekân kavramını kullanır. Kronotop anlatının 

adığında kronotopu öykünün 
çözüldüğü belirli mekânsal ve zamansal düzenlemeler olarak tanımlar. Naficy bu kavramsallaştırmayı 
aksanlı stil ile tanımladığı filmlerin biçimsel özelliklerini analiz etmek için önermektedir. Aksanlı 

a da diaspora sonucu yerinden edilme deneyimi yaşamış yönetmenlerin 
belirli bir estetik biçim kullandığı bir sinemayı anlatır. Naficy’nin tanımladığı bu film yapma biçimi, 
her ne kadar yerinden edilme deneyimini merkeze alan bir auteur teorisi uzantısı olsa daönerdiği 
biçimsel özellikler illa ki fiziken yerinden edilmemiş yönetmenlerin filmleri için de faydalı bir 
anlamlandırma alanı sunmaktadır. Örneğinbu çalışmada yer alan filmlerin eleştirel pozisyonları, 

olarak onları bu izlekle tartışmayı mümkün 

Naficy sinemada mekânsal ilişkilere bakarken açık/kapalı biçim ilişkisine dikkat çeker. Açık yapılı 
biçimde dış mekânlara, açık alanlara ve manzaraya, parlak doğal ışık ve hareket halinde, dolanmakta 
olan karakterlere iltimas edilirken bu açıklık durumu sinematografik olarak ise geniş planlar, hareketli 
kadraj ve uzun planların kullanımıyla sağlanmaktadır (s. 153). Böylelikle karakterler içinde 

imde ise iç mekânlar, hapishane ya da dar 
yaşam alanları gibi kapalı alanlar, kısıtlanma ve klostrofobi hislerini veren koyu ışıklandırma tercih 
edilir. Bu tercihler karakterlerin fiziki ve mecazi olarak hareket alanını kısıtlamaya yarar. 

se boşluksuz ve sabit kadraj kullanılırken kadrajda mizansen aracılığıyla bariyer 

Tanımlarının da gösterdiği üzere açık biçimde karakterler var oldukları mekânla ilgili pozitif duygular 
karakterlerin o mekânda deneyimledikleri 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 
aidiyet ilişkisi önemli belirleyenlerdir biri haline gelmektedir. Her ne kadar açık ve kapalı biçimleri 
tanımlayıcı öğelerden biri mekânların niteliği olsa da sinematografi aracılığıyla bumekânların niteliği 
değişebilir. Bordwell’in tanımladığı skenografik mekân, sinemasal mekânın niteliğini tek başına 
mekânın kendisinin oluşturmadığını göstermektedir. Koyu ışıklandırma, yakın plan ve sabit kadraj 
kullanımı ile dış mekânlara da klostrofobik özellikler kazandırılabil

Kadın Karakterler ve Mekânsal İlişkileri

AaahhBelinda’nın (Atıf Yılmaz, 1986) ünlü sahnesinde tiyatro oyuncusu Serap bir şampuan reklamı 
çekimleri esnasında, setin ortasındaki küvette saçlarını yıkarken mutlulukla gülümsemeye çalışır. 
Şampuanın onu ne kadar mutlu ettiğine izleyiciyi inandırabilmek için defalarca tekrar edilen sahnede 
Serap en sonunda yönetmenin istediği mutluluğu yüzüne yerleştirir. Gözlerini açtığında ise sette değil 
bir evin banyosundadır. Serap evli, iki çocuklu, banka memuru Naciye’
Bu ünlü sahnenin ardından filmin asıl hikayesi başlar. Serap kendi hayatına nasıl dönecektir? Serap’ın 
kendini setteki küvetten sonra bir evin banyosundan bulmasının verdiği dehşetin tek kaynağı başka 
birinin yerine geçmesi değildir. Aynı zamanda ev ile bütünleşmiş bir anlam dünyasına da girmiştir. 
Naciye ve Serap’ın birbirine tamamen zıt hayatlarını imleyen sayısız gösterge arasında en 
çarpıcılarından biri mekânsal farklılıklardır. 

AaahhBelinda’dan otuz yıl sonra çekilen 
önemli ortak özelliklerinden biri kadın karakterlerin hikâyelerini anlatıyor olmalarıdır. 
Kesilene Kadar’ın baş karakteri Serap tekstil atölyesinde haftalık ücret ile çalışıp parasını el koym
çalışan ve vermediğinde kendisine şiddet uygulayan eniştesi ve ablası ile yaşamaktadır. En büyük 
hayali ise uzun yol şoförü olan babasının yerleşik bir iş bulması ve beraber eve çıkmalarıdır. Bu 
uğurda karşısına çıkan her türlü engeli aşmak için strate
güvencesizliğe, terk edilmişliğe ve kırılganlığına rağmen bir mağduriyet hikayesi izlemeyiz. 
Karşımızda önüne çıkan her engelle mücadele eden, hayatta kalmak için gerektiğinde intikam 
almaktan geri durmayan bir karakter 
güçlü bir karakterdir Serap. 

Ana Yurdu ise yazmakta olduğu kitabı tamamlamak için Niğde’nin köyündeki evlerine giden Nesrin’in 
hikayesi. Köy evi Nesrin’in bir süre önce ölen anneannesine aittir.
kalmasını uygun bulmayan annesi Halise, Ankara’dan kalkıp yanına gelir. Aslında Nesrin’in 
yazabilmek için yalnız kalmaya ihtiyacı vardır fakat annesinin baskıcı ve denetleyici istekleri iradesini 
ele geçirir. İki kadının ilişkisindeki karanlık dinamik bu mekânsal birliktelik ile ortaya çıkar.

Tereddüt ise birbirine zıt olarak dahi tanımlanabilecek iki farklı kadının hikayesini anlatır. Bu 
paralelliğin bir tarafında şehirli, orta sınıf bir kadın olan Şehnaz, diğer tarafında ise er
kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen Elmas var. Şehnaz taşrada çalışan bir psikiyatrist, 
Elmas ise hem kocasına hem de kayınvalidesine bakmakla yükümlü genç bir kadın. Şehnaz partneri 
Cem ile duygusal ve cinsel tatminden yoksun bir ili
tecavüzüne uğrar. İki karakterin paralel anlatım ile yan yana konulması, zıtlıkları ortada olan bu 
karakterlerin yegâne ortaklıklarını yani kadınlık deneyimlerini ortaya çıkarmaya başlar. Lodoslu bir 
gecede Elmas’ın kocası sobadan zehirlenerek kayınvalidesi ise aşırı doz insülin nedeniyle hayatını 
kaybeder. Filminöykü enformasyonu bize bu yaşananların kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu 
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aidiyet ilişkisi önemli belirleyenlerdir biri haline gelmektedir. Her ne kadar açık ve kapalı biçimleri 
tanımlayıcı öğelerden biri mekânların niteliği olsa da sinematografi aracılığıyla bumekânların niteliği 

bilir. Bordwell’in tanımladığı skenografik mekân, sinemasal mekânın niteliğini tek başına 
mekânın kendisinin oluşturmadığını göstermektedir. Koyu ışıklandırma, yakın plan ve sabit kadraj 
kullanımı ile dış mekânlara da klostrofobik özellikler kazandırılabilir. 

sal İlişkileri 

’nın (Atıf Yılmaz, 1986) ünlü sahnesinde tiyatro oyuncusu Serap bir şampuan reklamı 
çekimleri esnasında, setin ortasındaki küvette saçlarını yıkarken mutlulukla gülümsemeye çalışır. 

kadar mutlu ettiğine izleyiciyi inandırabilmek için defalarca tekrar edilen sahnede 
Serap en sonunda yönetmenin istediği mutluluğu yüzüne yerleştirir. Gözlerini açtığında ise sette değil 
bir evin banyosundadır. Serap evli, iki çocuklu, banka memuru Naciye’nin hayatında bulur kendini. 
Bu ünlü sahnenin ardından filmin asıl hikayesi başlar. Serap kendi hayatına nasıl dönecektir? Serap’ın 
kendini setteki küvetten sonra bir evin banyosundan bulmasının verdiği dehşetin tek kaynağı başka 

ildir. Aynı zamanda ev ile bütünleşmiş bir anlam dünyasına da girmiştir. 
Naciye ve Serap’ın birbirine tamamen zıt hayatlarını imleyen sayısız gösterge arasında en 
çarpıcılarından biri mekânsal farklılıklardır.  

otuz yıl sonra çekilen Nefesim Kesilene Kadar, Ana Yurdu ve Tereddüt
önemli ortak özelliklerinden biri kadın karakterlerin hikâyelerini anlatıyor olmalarıdır. 

’ın baş karakteri Serap tekstil atölyesinde haftalık ücret ile çalışıp parasını el koym
çalışan ve vermediğinde kendisine şiddet uygulayan eniştesi ve ablası ile yaşamaktadır. En büyük 
hayali ise uzun yol şoförü olan babasının yerleşik bir iş bulması ve beraber eve çıkmalarıdır. Bu 
uğurda karşısına çıkan her türlü engeli aşmak için stratejiler geliştirir Serap. Yoksulluğa, 
güvencesizliğe, terk edilmişliğe ve kırılganlığına rağmen bir mağduriyet hikayesi izlemeyiz. 
Karşımızda önüne çıkan her engelle mücadele eden, hayatta kalmak için gerektiğinde intikam 
almaktan geri durmayan bir karakter vardır. Bu anlamda pasif kadın karakter konvansiyonunu yıkan, 

ise yazmakta olduğu kitabı tamamlamak için Niğde’nin köyündeki evlerine giden Nesrin’in 
hikayesi. Köy evi Nesrin’in bir süre önce ölen anneannesine aittir. Nesrin’in köyde bir başına 
kalmasını uygun bulmayan annesi Halise, Ankara’dan kalkıp yanına gelir. Aslında Nesrin’in 
yazabilmek için yalnız kalmaya ihtiyacı vardır fakat annesinin baskıcı ve denetleyici istekleri iradesini 

indeki karanlık dinamik bu mekânsal birliktelik ile ortaya çıkar.

ise birbirine zıt olarak dahi tanımlanabilecek iki farklı kadının hikayesini anlatır. Bu 
paralelliğin bir tarafında şehirli, orta sınıf bir kadın olan Şehnaz, diğer tarafında ise er
kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen Elmas var. Şehnaz taşrada çalışan bir psikiyatrist, 
Elmas ise hem kocasına hem de kayınvalidesine bakmakla yükümlü genç bir kadın. Şehnaz partneri 
Cem ile duygusal ve cinsel tatminden yoksun bir ilişki sürdürür, Elmas ise her gece kocasının 
tecavüzüne uğrar. İki karakterin paralel anlatım ile yan yana konulması, zıtlıkları ortada olan bu 
karakterlerin yegâne ortaklıklarını yani kadınlık deneyimlerini ortaya çıkarmaya başlar. Lodoslu bir 

ın kocası sobadan zehirlenerek kayınvalidesi ise aşırı doz insülin nedeniyle hayatını 
kaybeder. Filminöykü enformasyonu bize bu yaşananların kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu 

aidiyet ilişkisi önemli belirleyenlerdir biri haline gelmektedir. Her ne kadar açık ve kapalı biçimleri 
tanımlayıcı öğelerden biri mekânların niteliği olsa da sinematografi aracılığıyla bumekânların niteliği 

bilir. Bordwell’in tanımladığı skenografik mekân, sinemasal mekânın niteliğini tek başına 
mekânın kendisinin oluşturmadığını göstermektedir. Koyu ışıklandırma, yakın plan ve sabit kadraj 

’nın (Atıf Yılmaz, 1986) ünlü sahnesinde tiyatro oyuncusu Serap bir şampuan reklamı 
çekimleri esnasında, setin ortasındaki küvette saçlarını yıkarken mutlulukla gülümsemeye çalışır. 

kadar mutlu ettiğine izleyiciyi inandırabilmek için defalarca tekrar edilen sahnede 
Serap en sonunda yönetmenin istediği mutluluğu yüzüne yerleştirir. Gözlerini açtığında ise sette değil 

nin hayatında bulur kendini. 
Bu ünlü sahnenin ardından filmin asıl hikayesi başlar. Serap kendi hayatına nasıl dönecektir? Serap’ın 
kendini setteki küvetten sonra bir evin banyosundan bulmasının verdiği dehşetin tek kaynağı başka 

ildir. Aynı zamanda ev ile bütünleşmiş bir anlam dünyasına da girmiştir. 
Naciye ve Serap’ın birbirine tamamen zıt hayatlarını imleyen sayısız gösterge arasında en 

Tereddütfilmlerinin 
önemli ortak özelliklerinden biri kadın karakterlerin hikâyelerini anlatıyor olmalarıdır. Nefesim 

’ın baş karakteri Serap tekstil atölyesinde haftalık ücret ile çalışıp parasını el koymaya 
çalışan ve vermediğinde kendisine şiddet uygulayan eniştesi ve ablası ile yaşamaktadır. En büyük 
hayali ise uzun yol şoförü olan babasının yerleşik bir iş bulması ve beraber eve çıkmalarıdır. Bu 

jiler geliştirir Serap. Yoksulluğa, 
güvencesizliğe, terk edilmişliğe ve kırılganlığına rağmen bir mağduriyet hikayesi izlemeyiz. 
Karşımızda önüne çıkan her engelle mücadele eden, hayatta kalmak için gerektiğinde intikam 

vardır. Bu anlamda pasif kadın karakter konvansiyonunu yıkan, 

ise yazmakta olduğu kitabı tamamlamak için Niğde’nin köyündeki evlerine giden Nesrin’in 
Nesrin’in köyde bir başına 

kalmasını uygun bulmayan annesi Halise, Ankara’dan kalkıp yanına gelir. Aslında Nesrin’in 
yazabilmek için yalnız kalmaya ihtiyacı vardır fakat annesinin baskıcı ve denetleyici istekleri iradesini 

indeki karanlık dinamik bu mekânsal birliktelik ile ortaya çıkar. 

ise birbirine zıt olarak dahi tanımlanabilecek iki farklı kadının hikayesini anlatır. Bu 
paralelliğin bir tarafında şehirli, orta sınıf bir kadın olan Şehnaz, diğer tarafında ise erken yaşta 
kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendirilen Elmas var. Şehnaz taşrada çalışan bir psikiyatrist, 
Elmas ise hem kocasına hem de kayınvalidesine bakmakla yükümlü genç bir kadın. Şehnaz partneri 

şki sürdürür, Elmas ise her gece kocasının 
tecavüzüne uğrar. İki karakterin paralel anlatım ile yan yana konulması, zıtlıkları ortada olan bu 
karakterlerin yegâne ortaklıklarını yani kadınlık deneyimlerini ortaya çıkarmaya başlar. Lodoslu bir 

ın kocası sobadan zehirlenerek kayınvalidesi ise aşırı doz insülin nedeniyle hayatını 
kaybeder. Filminöykü enformasyonu bize bu yaşananların kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu 
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sunmaz. O gecenin sabahında evinin balkonunda katatonik bir halde bulunan Elmas i
yolları, doktor–hasta ilişkisi kurulmasıyla kesişir.

Nefesim Kesilene Kadar filminde temel mekân İstanbul’dur fakat film boyunca İstanbul’un popüler 
imgelerinden ziyade varoşlarını görürüz. Varoş, Serap’ın zaman zaman acımasızlaşarak sürdürdüğ
hayatta kalma mücadelesinin arka planını oluştururken, onun kırılganlığını ve güvencesizliğini 
hatırlatıcı bir gösteren olma işlevi de görür. Serap,anlatının da işaret ettiği üzere yersiz yurtsuz bir 
karakterdir. Mekânlarla kurduğu ilişki de anlatıyı ayn
kaçarak ayrıldığı yetiştirme yurdu bir fabula mekânı olarak verilir. Böylelikle nasıl olduğuyla değil, 
oradan kaçmış olmasıyla anlam kazanan bir mekân haline dönüşür. Eniştesinden şiddet gördüğü 
ablasının evine girdiğinde ise kadrajın kenarında, her an çıkacakmış gibi durur. Eniştesi para bulma 
bahanesiyle üzerini aradığında kadrajın iyice kenarına çekilir. En sonunda kadrajı kapıdan çıkarak terk 
eder. Evin salonunda geçen bu sahnenin kadraj ilişkileri, Serap’ın 
çıkarır. Taciz edildiği, kötü muamele ve şiddet gördüğü bu evden her an fırlayıp gitmek, bu mekânı 
terk etmek ister. Film boyunca evsizliği her mevzu olduğunda gitmesi salık verilen bu evin neden bir 
opsiyon olmadığı böylelikle anlatılmış olunur. 

Serap’ın daha sonra barınma sorununu çözmek için kullandığı mekânlar sırasıyla iş yerinden arkadaşı 
Dilber’in odası, çalıştığı tekstil atölyesinin deposu ve babasıyla kaldıkları otel odasıdır. Dilber’in evde 
kalmayacağı bir gece sen de ablanda kal demesiyle, ilk geçici odadan ayrılmış olur ve aradığı güvenlik 
ve rahatlığa iş yerinde kalarak ulaşır. Kadınların güvenlik bahanesiyle eve kapatıldığı bir sistemde, 
Serap’ın tehdidi evde, güvenliği ise güvencesiz çalıştığı iş yerinde bulmas
Konvansiyonel olarak tek başına kadınların, hele ki sınıfsal avantajlardan yoksun ve evden 
kaçmış/ayrılmış oldukları durumlarda, başlarına seri kötülük gelir. Dışarısının kadınlar için tehlikeli 
olduğu fikrini yeniden üreten bu ideoloji
ise Serap’ın ait olduğu tek ev olan ablasının evi aynı zamanda kötülük gördüğü tek yerdir. Serap, 
babasının peşinden hale giden, atölyede geceyi geçiren, hoşlandığı erkekle bara giden ve bunları 
yapmaktan dolayı zarar görmeyen bir karakterdir. Artık klişeleşmiş olan, bir erkek taraşından 
kandırılan, onunla bara gidip içen ve kötü yola düşen genç kız konvansiyonu tersine çevrilir ve Serap 
erkek karakterin parasını çalar. Serap’ın sokakta ve atölyede o
kameranın sürekli hareket halinde karakteri takip etmesidir. Serap’ın nefesi kesilene kadar yürüttüğü 
hayatta kalma mücadelesine kamera izleyiciyi de ortak eder, Serap onu takip eden kamerayla birlikte 
mekânlardan hızlıca geçip gider. Bu durum Serap’ın mekânlarla kurduğu geçici ve güvensiz ilişkiyi 
anlattığı kadar onun yersiz yurtsuzluğunu ve kimsesizliğini de anlatır.

Ana Yurdu’nun anlatısı ise Niğde’nin bir köyünde geçmektedir. Nesrin yolda kaza yaptığı için, gece
vakti köye aynı zamanda arabasını çeken traktörün arkasında varır. Kamera Nesrin’in köye gelişini 
uzak bir mesafeden, hiç yakınlaşmadan gösterir. Ev anahtarını almak için komşuya gittiğinde ve eve 
girerkenise arkası dönüktür.Evin terk edilmişliğini ve yık
Nesrin’inevin içerisinde ilk görünümü kadraj içi kadraj ile sunulur. Mizansenin kısıtladığı bu görüş 
sadece Nesrin’in evle kurduğu ilişkiyi değil aynı zamanda köyle kurduğu ilişkiyi de anlatır. Ana evi
yurdu olan bu ev, karakterin içselleştirdiği kısıtlama ve baskının kendini tekrar gösterdiği bir mekâna 
dönüşmeye başlar. Dış mekânlarda ise geniş planlarda hızlı hızlı ve izleyiciye arkası dönük yürür. Bu 
hızlı yürüme Nefesim Kesilene Kadar
nedenle takip kamerası yerine geniş planlar ile sunulmaktadır. Köyün genişliği Nesrin’in özgürlüğünü 
değil köyde hissettiği izlenme/gözetlenme deneyimini anlatma işlevini taşır.

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

21 

sunmaz. O gecenin sabahında evinin balkonunda katatonik bir halde bulunan Elmas i
hasta ilişkisi kurulmasıyla kesişir. 

filminde temel mekân İstanbul’dur fakat film boyunca İstanbul’un popüler 
imgelerinden ziyade varoşlarını görürüz. Varoş, Serap’ın zaman zaman acımasızlaşarak sürdürdüğ
hayatta kalma mücadelesinin arka planını oluştururken, onun kırılganlığını ve güvencesizliğini 
hatırlatıcı bir gösteren olma işlevi de görür. Serap,anlatının da işaret ettiği üzere yersiz yurtsuz bir 
karakterdir. Mekânlarla kurduğu ilişki de anlatıyı aynı doğrultuda besler. Bir zamanlar kaldığı ve 
kaçarak ayrıldığı yetiştirme yurdu bir fabula mekânı olarak verilir. Böylelikle nasıl olduğuyla değil, 
oradan kaçmış olmasıyla anlam kazanan bir mekân haline dönüşür. Eniştesinden şiddet gördüğü 

girdiğinde ise kadrajın kenarında, her an çıkacakmış gibi durur. Eniştesi para bulma 
bahanesiyle üzerini aradığında kadrajın iyice kenarına çekilir. En sonunda kadrajı kapıdan çıkarak terk 
eder. Evin salonunda geçen bu sahnenin kadraj ilişkileri, Serap’ın mekânla kurduğu ilişkiyi ortaya 
çıkarır. Taciz edildiği, kötü muamele ve şiddet gördüğü bu evden her an fırlayıp gitmek, bu mekânı 
terk etmek ister. Film boyunca evsizliği her mevzu olduğunda gitmesi salık verilen bu evin neden bir 

kle anlatılmış olunur.  

Serap’ın daha sonra barınma sorununu çözmek için kullandığı mekânlar sırasıyla iş yerinden arkadaşı 
Dilber’in odası, çalıştığı tekstil atölyesinin deposu ve babasıyla kaldıkları otel odasıdır. Dilber’in evde 

de ablanda kal demesiyle, ilk geçici odadan ayrılmış olur ve aradığı güvenlik 
ve rahatlığa iş yerinde kalarak ulaşır. Kadınların güvenlik bahanesiyle eve kapatıldığı bir sistemde, 
Serap’ın tehdidi evde, güvenliği ise güvencesiz çalıştığı iş yerinde bulması dikkat çekicidir. 
Konvansiyonel olarak tek başına kadınların, hele ki sınıfsal avantajlardan yoksun ve evden 
kaçmış/ayrılmış oldukları durumlarda, başlarına seri kötülük gelir. Dışarısının kadınlar için tehlikeli 
olduğu fikrini yeniden üreten bu ideolojik yaklaşıma pek çok filmde rastlamak mümkündür. Bu filmde 
ise Serap’ın ait olduğu tek ev olan ablasının evi aynı zamanda kötülük gördüğü tek yerdir. Serap, 
babasının peşinden hale giden, atölyede geceyi geçiren, hoşlandığı erkekle bara giden ve bunları 

maktan dolayı zarar görmeyen bir karakterdir. Artık klişeleşmiş olan, bir erkek taraşından 
kandırılan, onunla bara gidip içen ve kötü yola düşen genç kız konvansiyonu tersine çevrilir ve Serap 
erkek karakterin parasını çalar. Serap’ın sokakta ve atölyede olduğu sahnelerin bir başka ortak özelliği 
kameranın sürekli hareket halinde karakteri takip etmesidir. Serap’ın nefesi kesilene kadar yürüttüğü 
hayatta kalma mücadelesine kamera izleyiciyi de ortak eder, Serap onu takip eden kamerayla birlikte 

hızlıca geçip gider. Bu durum Serap’ın mekânlarla kurduğu geçici ve güvensiz ilişkiyi 
anlattığı kadar onun yersiz yurtsuzluğunu ve kimsesizliğini de anlatır. 

’nun anlatısı ise Niğde’nin bir köyünde geçmektedir. Nesrin yolda kaza yaptığı için, gece
vakti köye aynı zamanda arabasını çeken traktörün arkasında varır. Kamera Nesrin’in köye gelişini 
uzak bir mesafeden, hiç yakınlaşmadan gösterir. Ev anahtarını almak için komşuya gittiğinde ve eve 
girerkenise arkası dönüktür.Evin terk edilmişliğini ve yıkık döküklüğünü gösteren imgelerin ardından 
Nesrin’inevin içerisinde ilk görünümü kadraj içi kadraj ile sunulur. Mizansenin kısıtladığı bu görüş 
sadece Nesrin’in evle kurduğu ilişkiyi değil aynı zamanda köyle kurduğu ilişkiyi de anlatır. Ana evi

bu ev, karakterin içselleştirdiği kısıtlama ve baskının kendini tekrar gösterdiği bir mekâna 
dönüşmeye başlar. Dış mekânlarda ise geniş planlarda hızlı hızlı ve izleyiciye arkası dönük yürür. Bu 

Nefesim Kesilene Kadar’da olduğu gibi bir mücadeleyi değil bir kaçışı imlemektedir. O 
nedenle takip kamerası yerine geniş planlar ile sunulmaktadır. Köyün genişliği Nesrin’in özgürlüğünü 
değil köyde hissettiği izlenme/gözetlenme deneyimini anlatma işlevini taşır. 

sunmaz. O gecenin sabahında evinin balkonunda katatonik bir halde bulunan Elmas ile Şehnaz’ın 

filminde temel mekân İstanbul’dur fakat film boyunca İstanbul’un popüler 
imgelerinden ziyade varoşlarını görürüz. Varoş, Serap’ın zaman zaman acımasızlaşarak sürdürdüğü 
hayatta kalma mücadelesinin arka planını oluştururken, onun kırılganlığını ve güvencesizliğini 
hatırlatıcı bir gösteren olma işlevi de görür. Serap,anlatının da işaret ettiği üzere yersiz yurtsuz bir 

ı doğrultuda besler. Bir zamanlar kaldığı ve 
kaçarak ayrıldığı yetiştirme yurdu bir fabula mekânı olarak verilir. Böylelikle nasıl olduğuyla değil, 
oradan kaçmış olmasıyla anlam kazanan bir mekân haline dönüşür. Eniştesinden şiddet gördüğü 

girdiğinde ise kadrajın kenarında, her an çıkacakmış gibi durur. Eniştesi para bulma 
bahanesiyle üzerini aradığında kadrajın iyice kenarına çekilir. En sonunda kadrajı kapıdan çıkarak terk 

mekânla kurduğu ilişkiyi ortaya 
çıkarır. Taciz edildiği, kötü muamele ve şiddet gördüğü bu evden her an fırlayıp gitmek, bu mekânı 
terk etmek ister. Film boyunca evsizliği her mevzu olduğunda gitmesi salık verilen bu evin neden bir 

Serap’ın daha sonra barınma sorununu çözmek için kullandığı mekânlar sırasıyla iş yerinden arkadaşı 
Dilber’in odası, çalıştığı tekstil atölyesinin deposu ve babasıyla kaldıkları otel odasıdır. Dilber’in evde 

de ablanda kal demesiyle, ilk geçici odadan ayrılmış olur ve aradığı güvenlik 
ve rahatlığa iş yerinde kalarak ulaşır. Kadınların güvenlik bahanesiyle eve kapatıldığı bir sistemde, 

ı dikkat çekicidir. 
Konvansiyonel olarak tek başına kadınların, hele ki sınıfsal avantajlardan yoksun ve evden 
kaçmış/ayrılmış oldukları durumlarda, başlarına seri kötülük gelir. Dışarısının kadınlar için tehlikeli 
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ise Serap’ın ait olduğu tek ev olan ablasının evi aynı zamanda kötülük gördüğü tek yerdir. Serap, 
babasının peşinden hale giden, atölyede geceyi geçiren, hoşlandığı erkekle bara giden ve bunları 

maktan dolayı zarar görmeyen bir karakterdir. Artık klişeleşmiş olan, bir erkek taraşından 
kandırılan, onunla bara gidip içen ve kötü yola düşen genç kız konvansiyonu tersine çevrilir ve Serap 

lduğu sahnelerin bir başka ortak özelliği 
kameranın sürekli hareket halinde karakteri takip etmesidir. Serap’ın nefesi kesilene kadar yürüttüğü 
hayatta kalma mücadelesine kamera izleyiciyi de ortak eder, Serap onu takip eden kamerayla birlikte 

hızlıca geçip gider. Bu durum Serap’ın mekânlarla kurduğu geçici ve güvensiz ilişkiyi 

’nun anlatısı ise Niğde’nin bir köyünde geçmektedir. Nesrin yolda kaza yaptığı için, gece 
vakti köye aynı zamanda arabasını çeken traktörün arkasında varır. Kamera Nesrin’in köye gelişini 
uzak bir mesafeden, hiç yakınlaşmadan gösterir. Ev anahtarını almak için komşuya gittiğinde ve eve 

ık döküklüğünü gösteren imgelerin ardından 
Nesrin’inevin içerisinde ilk görünümü kadraj içi kadraj ile sunulur. Mizansenin kısıtladığı bu görüş 
sadece Nesrin’in evle kurduğu ilişkiyi değil aynı zamanda köyle kurduğu ilişkiyi de anlatır. Ana evi-

bu ev, karakterin içselleştirdiği kısıtlama ve baskının kendini tekrar gösterdiği bir mekâna 
dönüşmeye başlar. Dış mekânlarda ise geniş planlarda hızlı hızlı ve izleyiciye arkası dönük yürür. Bu 

leyi değil bir kaçışı imlemektedir. O 
nedenle takip kamerası yerine geniş planlar ile sunulmaktadır. Köyün genişliği Nesrin’in özgürlüğünü 
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Ana Yurdu’nda da ev hapsedici, boğucu bi
anne ve aidiyet arasındaki ilişki karanlık ve boğucu olarak tasvir edilir. Annesi Halise’nin Nesrin 
üzerinde kurduğu baskı Deniz Kandiyoti’nin (2007) ataerkillik pazarlık kavramını akla getirir. 
Kandiyoti’ye göre: 

“Bütün egemenlik sistemlerinde olduğu gibi erkek egemenlik sistemlerinin de hem koruyucu 
hem baskıcı öğeleri vardır ve her sistem içinde kadınların da kendi güç ve özerklik kavramları 
mevcuttur. Dolayısıyla onları eziyormuş gibi görünen s
bağlı olabilir” (s. 15). 

Halise de bu sisteme sıkı sıkıya bağlı kadınlardandır. Köye gelmiş olmasının asıl amacı Nesrin’in köy 
hayatına uyumunu denetlemektir. Filmde bu pazarlıktan kurtulma stratejisi olarak delirmek ön
Nesrin’in filmin sonunda köyün delisi ile girdiği ilişki, kendini ve annesini cezalandırmanın yanı sıra, 
bu pazarlıktan çıkışın ancak yoldan tamamen çıkarak mümkün olacağı önermesini de içerir. 
Cezalandırma biçimini de eylemin kendisinden çok mekân
kamusal bir alanda sergilediği “uygunsuz” davranış, kendisini hapseden gözlere, hapsolduğu 
mekândan cevabıdır. 

Tereddütfilminin anlatı mekânı İstanbul’a yakın, Karadeniz sahilinde bir taşradır. Mekâna dair yegân
belirleyici imge ise her iki karakterin de korku, arzu, tutku ve özlemlerinin de simgesi olan dalgalardır. 
Kontrolsüz ve tekinsiz Karadeniz dalgaları, karakterlerin nefes almak için sığındıkları fakat aynı 
zamanda onları yutma tehdidi taşıyan bir imgedir
bakıldığında, yine ait olmadıkları, kısıtlı hissettikleri mekânlar olarak tanımlandıkları görülmektedir. 
Elmas için ev kocası ve kayınvalidesi demektir. Bir nevi hapis hayatı yaşadığı ev içindeki yegâne 
kaçış noktası balkondur. Balkon, dışarıyı seyrettiği, gizli gizli sigara içtiği “kamusal alan” olarak 
sunulur. Balkonlar özel alan ile kamusal alan arasındaki yer olarak değerlendirilebilir. Özellikle 
kadınların kullandığı bu mekanlar evin içerisinden çıkmadan
olma hali evin içini, yani mahremi dışarıya taşırır. Tam da bu yüzden 
balkona astığı iç çamaşırını hemen kaldırır. Elmas için ise dışarıyı görebildiği aynı zamanda evden 
kaçabildiği bir alan olarak balkonu vardır. Nefes aldığı, sigara içtiği bu mekânda Elmas yakında 
planda gösterilirken seyrettiği dışarıda gezen kadınlar geniş açıda, açık alanda özgürce hareket ederken 
gösterilir. Elmas’ın dışarıda olanları görme biçimi, dışarıya özle
sabahında Elmas’ın katatonik bir şekilde balkonda bulunması da balkonu evden kaçış alanı olarak 
kullandığının bir başka göstergesidir.Evden çıkmaya cesaret edemediğinde kaçışı balkonda bulur. 
Elmas’ın hikâyesindeki çıkışsızlık 
sığınılacak bir mekân olmaktan ziyade kaçılacak bir hapishane ve çıkışsızlığın sembolik mekanı olarak 
sunulur. 

Şehnaz kamusal alanda Elmas’a göre daha özgür, fakat iki kadının yaşamları arasınd
anlatımın da gösterdiği üzere Şehnaz da kurtulmuş bir kadın değildir. Evde kendisine psikolojik ve 
cinsel şiddet uygulayan partneri vardır. Bu durum, Şehnaz’ın evde giderek silinip yok olmaya 
başlamasına neden olur. Şehnaz’ın mekânlar ve 
anlamlandırmak mümkündür. Daha filmin başında evinden çıkarken karanlıktan aydınlığa çıkıyor 
olması, Şehnaz için ev ve dışarısının taşıdığı anlamları da gösterir. Dışarısı, çalıştığı hastane, özellikle 
de iş arkadaşı Umut ile sahil yürüyüşleri Şehnaz’ın en aydınlık sahneleridir. Şehnaz için dışarısı 
özgürleşmenin, kendini ifade etmenin alanı olarak kodlanmıştır. İlişkisinden çıkabilmesini, 
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’nda da ev hapsedici, boğucu bir mekân olarak sunulur. Filmin adının da işaret ettiği, ev, 
anne ve aidiyet arasındaki ilişki karanlık ve boğucu olarak tasvir edilir. Annesi Halise’nin Nesrin 
üzerinde kurduğu baskı Deniz Kandiyoti’nin (2007) ataerkillik pazarlık kavramını akla getirir. 

ütün egemenlik sistemlerinde olduğu gibi erkek egemenlik sistemlerinin de hem koruyucu 
hem baskıcı öğeleri vardır ve her sistem içinde kadınların da kendi güç ve özerklik kavramları 
mevcuttur. Dolayısıyla onları eziyormuş gibi görünen sistemlere kadınlar da erkekler kadar 

Halise de bu sisteme sıkı sıkıya bağlı kadınlardandır. Köye gelmiş olmasının asıl amacı Nesrin’in köy 
hayatına uyumunu denetlemektir. Filmde bu pazarlıktan kurtulma stratejisi olarak delirmek ön
Nesrin’in filmin sonunda köyün delisi ile girdiği ilişki, kendini ve annesini cezalandırmanın yanı sıra, 
bu pazarlıktan çıkışın ancak yoldan tamamen çıkarak mümkün olacağı önermesini de içerir. 
Cezalandırma biçimini de eylemin kendisinden çok mekânla kurar. Açık alanda, herkesin görebileceği 
kamusal bir alanda sergilediği “uygunsuz” davranış, kendisini hapseden gözlere, hapsolduğu 

filminin anlatı mekânı İstanbul’a yakın, Karadeniz sahilinde bir taşradır. Mekâna dair yegân
belirleyici imge ise her iki karakterin de korku, arzu, tutku ve özlemlerinin de simgesi olan dalgalardır. 
Kontrolsüz ve tekinsiz Karadeniz dalgaları, karakterlerin nefes almak için sığındıkları fakat aynı 
zamanda onları yutma tehdidi taşıyan bir imgedir. Karakterlerin evleri ile kurdukları ilişkilere 
bakıldığında, yine ait olmadıkları, kısıtlı hissettikleri mekânlar olarak tanımlandıkları görülmektedir. 
Elmas için ev kocası ve kayınvalidesi demektir. Bir nevi hapis hayatı yaşadığı ev içindeki yegâne 

ş noktası balkondur. Balkon, dışarıyı seyrettiği, gizli gizli sigara içtiği “kamusal alan” olarak 
sunulur. Balkonlar özel alan ile kamusal alan arasındaki yer olarak değerlendirilebilir. Özellikle 
kadınların kullandığı bu mekanlar evin içerisinden çıkmadan kamusal alana çıkma olanağı tanır. Arada 
olma hali evin içini, yani mahremi dışarıya taşırır. Tam da bu yüzden Ana Yurdu’nda Halise, Nesrin’in 
balkona astığı iç çamaşırını hemen kaldırır. Elmas için ise dışarıyı görebildiği aynı zamanda evden 

bir alan olarak balkonu vardır. Nefes aldığı, sigara içtiği bu mekânda Elmas yakında 
planda gösterilirken seyrettiği dışarıda gezen kadınlar geniş açıda, açık alanda özgürce hareket ederken 
gösterilir. Elmas’ın dışarıda olanları görme biçimi, dışarıya özlemini aynalar. Lodos gecesinin 
sabahında Elmas’ın katatonik bir şekilde balkonda bulunması da balkonu evden kaçış alanı olarak 
kullandığının bir başka göstergesidir.Evden çıkmaya cesaret edemediğinde kaçışı balkonda bulur. 

 onu dışarıda özgürlük aramaya yöneltemez, bir diğer yandan ev 
sığınılacak bir mekân olmaktan ziyade kaçılacak bir hapishane ve çıkışsızlığın sembolik mekanı olarak 

Şehnaz kamusal alanda Elmas’a göre daha özgür, fakat iki kadının yaşamları arasında kurulan paralel 
anlatımın da gösterdiği üzere Şehnaz da kurtulmuş bir kadın değildir. Evde kendisine psikolojik ve 
cinsel şiddet uygulayan partneri vardır. Bu durum, Şehnaz’ın evde giderek silinip yok olmaya 
başlamasına neden olur. Şehnaz’ın mekânlar ve kişilerle kurduğu duygu durumunu ışıkla 
anlamlandırmak mümkündür. Daha filmin başında evinden çıkarken karanlıktan aydınlığa çıkıyor 
olması, Şehnaz için ev ve dışarısının taşıdığı anlamları da gösterir. Dışarısı, çalıştığı hastane, özellikle 

Umut ile sahil yürüyüşleri Şehnaz’ın en aydınlık sahneleridir. Şehnaz için dışarısı 
özgürleşmenin, kendini ifade etmenin alanı olarak kodlanmıştır. İlişkisinden çıkabilmesini, 

r mekân olarak sunulur. Filmin adının da işaret ettiği, ev, 
anne ve aidiyet arasındaki ilişki karanlık ve boğucu olarak tasvir edilir. Annesi Halise’nin Nesrin 
üzerinde kurduğu baskı Deniz Kandiyoti’nin (2007) ataerkillik pazarlık kavramını akla getirir. 

ütün egemenlik sistemlerinde olduğu gibi erkek egemenlik sistemlerinin de hem koruyucu 
hem baskıcı öğeleri vardır ve her sistem içinde kadınların da kendi güç ve özerklik kavramları 

istemlere kadınlar da erkekler kadar 

Halise de bu sisteme sıkı sıkıya bağlı kadınlardandır. Köye gelmiş olmasının asıl amacı Nesrin’in köy 
hayatına uyumunu denetlemektir. Filmde bu pazarlıktan kurtulma stratejisi olarak delirmek önerilir. 
Nesrin’in filmin sonunda köyün delisi ile girdiği ilişki, kendini ve annesini cezalandırmanın yanı sıra, 
bu pazarlıktan çıkışın ancak yoldan tamamen çıkarak mümkün olacağı önermesini de içerir. 

la kurar. Açık alanda, herkesin görebileceği 
kamusal bir alanda sergilediği “uygunsuz” davranış, kendisini hapseden gözlere, hapsolduğu 

filminin anlatı mekânı İstanbul’a yakın, Karadeniz sahilinde bir taşradır. Mekâna dair yegâne 
belirleyici imge ise her iki karakterin de korku, arzu, tutku ve özlemlerinin de simgesi olan dalgalardır. 
Kontrolsüz ve tekinsiz Karadeniz dalgaları, karakterlerin nefes almak için sığındıkları fakat aynı 

. Karakterlerin evleri ile kurdukları ilişkilere 
bakıldığında, yine ait olmadıkları, kısıtlı hissettikleri mekânlar olarak tanımlandıkları görülmektedir. 
Elmas için ev kocası ve kayınvalidesi demektir. Bir nevi hapis hayatı yaşadığı ev içindeki yegâne 

ş noktası balkondur. Balkon, dışarıyı seyrettiği, gizli gizli sigara içtiği “kamusal alan” olarak 
sunulur. Balkonlar özel alan ile kamusal alan arasındaki yer olarak değerlendirilebilir. Özellikle 

kamusal alana çıkma olanağı tanır. Arada 
’nda Halise, Nesrin’in 

balkona astığı iç çamaşırını hemen kaldırır. Elmas için ise dışarıyı görebildiği aynı zamanda evden 
bir alan olarak balkonu vardır. Nefes aldığı, sigara içtiği bu mekânda Elmas yakında 

planda gösterilirken seyrettiği dışarıda gezen kadınlar geniş açıda, açık alanda özgürce hareket ederken 
mini aynalar. Lodos gecesinin 

sabahında Elmas’ın katatonik bir şekilde balkonda bulunması da balkonu evden kaçış alanı olarak 
kullandığının bir başka göstergesidir.Evden çıkmaya cesaret edemediğinde kaçışı balkonda bulur. 

onu dışarıda özgürlük aramaya yöneltemez, bir diğer yandan ev 
sığınılacak bir mekân olmaktan ziyade kaçılacak bir hapishane ve çıkışsızlığın sembolik mekanı olarak 

a kurulan paralel 
anlatımın da gösterdiği üzere Şehnaz da kurtulmuş bir kadın değildir. Evde kendisine psikolojik ve 
cinsel şiddet uygulayan partneri vardır. Bu durum, Şehnaz’ın evde giderek silinip yok olmaya 

kişilerle kurduğu duygu durumunu ışıkla 
anlamlandırmak mümkündür. Daha filmin başında evinden çıkarken karanlıktan aydınlığa çıkıyor 
olması, Şehnaz için ev ve dışarısının taşıdığı anlamları da gösterir. Dışarısı, çalıştığı hastane, özellikle 

Umut ile sahil yürüyüşleri Şehnaz’ın en aydınlık sahneleridir. Şehnaz için dışarısı 
özgürleşmenin, kendini ifade etmenin alanı olarak kodlanmıştır. İlişkisinden çıkabilmesini, 
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güçlenmesini sağlayan motivasyonları da bu dış mekanlarda bulabildiğini görürüz
tanışmasını, Umut ile ilişki kurmasını sağlayan da bu mekanlardır ve buralarda üretilen ilişkiler 
sayesinde özel alanını, partneriyle ilişkisini dönüştürmeyi başarır.

Nilgün Abisel (2005), Yeşilçam’da kadınlığında temsilinde şiddetin nasıl 
filmsel anlatıların kadın karakterlere şiddet karşısında tepki gösterme açısından hang
tanıdığını saptamanın, şiddetin kadınlık rollerinin tanımlanmasında nasıl bir işlev taşıdığını 
anlayabilmek açısından önemli olduğ
gelişi, Elmas’ın hikayesinde lodos gecesinin muğlak bırakılması, Serap’ın babasından gördüğü 
psikolojik şiddeti karşılıksız bırakmaması bu karakterlerin pasif kadın portresinin dışına çıktıkla
hayatlarını savunan aktif özneler olarak anlatıda yer aldıklarını gösterir. 

SONUÇ 

Bu çalışmada tartışılan filmler incelenirken, Mulvey’nin önerdiği gibi, kadın bedenini bir gösterge 
olarak alıp mekânsal ilişkiler incelendi ve bu ilişkinin sunumununk
Örneğin çoğu zaman güvenlik söylemiyle kadınlar atfedilen ve kadınların beden, emek ve kimliklerini 
denetim altına almaya yarayan özel alanın üç filmde de sorunsallaştırıldığı görülmüştür. Ev ve dışarısı 
arasında kurulmuş olan tehlike/güvenlik erkek/kadın gibi ikiliklerini doğal olarak almayan, bu 
ikilikleri üreten sosyal yapıları açığa çıkaran bir sinema dilinin mevcut olduğu görülmektedir. 
Hayatları erkek egemen sistem tarafından kıstırılmış kadınların hikayelerinin anlatıld
karakterler konvansiyonel mağdur kadın olmadıkları gibi, hayatta kalmak için direnmektedirler. 
Mizansen ve sinematografi ise bu karakterlerin sahip oldukları hareket alanının kısıtlılığını, 
kırılganlığını ifşa etme işlevini taşımaktadır.
yapabilecekleri cinsiyetiyle kısıtlanmazken, mekânsal ilişkilerin de başka türlü kurgulanabileceği 
gösterilir. Fakat bunu gerçekleştirebilmenin yolu Serap’ın, ve onu daima takip eden kameranın, sürekli 
hareket halinde olmasından geçer. 
mekanlar ve kadınlar arasında kurulmuş ve doğal kabul edilegelmiş olan ilişkinin doğal bir kategori 
olmadığını ve kadınları denetim altında tutmak için yaratılmış oldu
toplumsal tahayyülün aksine evin kadınlar için güvenli bir mekân olmadığı görülmektedir. Bu 
filmlerde oluşturulan dil, sadece mekânların cinsiyetliliğini açığa çıkarmakla yetinmiyor, aynı 
zamanda kadınların kendi anlam dünyal
AaahhBelindafilmi hem bir kadın hikâyesi olması hem de kadınlık durumunu açığa çıkarması 
açısından önemli bir filmdi. Kadınlara atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri, iki kadın karakter arasında 
oluşturulan zıtlık aracılığıyla tartışılıyordu ve bu zıtlığın önemli göstergelerinden biri de mekanlardı. 
Bu çalışmada incelenen filmlerde kurulan dil ise sadece var olan toplumsal cinsiyet kökenli 
kısıtlılıklara işaretetmiyor aynı zamanda kadınlar için bu mekanların m
olduklarını da gösteriyor.  
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güçlenmesini sağlayan motivasyonları da bu dış mekanlarda bulabildiğini görürüz
tanışmasını, Umut ile ilişki kurmasını sağlayan da bu mekanlardır ve buralarda üretilen ilişkiler 
sayesinde özel alanını, partneriyle ilişkisini dönüştürmeyi başarır. 

, Yeşilçam’da kadınlığında temsilinde şiddetin nasıl kullanıldığını incelerken, 
filmsel anlatıların kadın karakterlere şiddet karşısında tepki gösterme açısından hang

, şiddetin kadınlık rollerinin tanımlanmasında nasıl bir işlev taşıdığını 
anlayabilmek açısından önemli olduğunu belirtir. Bu bağlamda Şehnaz’ın partnerinin şiddetine karşı 
gelişi, Elmas’ın hikayesinde lodos gecesinin muğlak bırakılması, Serap’ın babasından gördüğü 
psikolojik şiddeti karşılıksız bırakmaması bu karakterlerin pasif kadın portresinin dışına çıktıkla
hayatlarını savunan aktif özneler olarak anlatıda yer aldıklarını gösterir.  

Bu çalışmada tartışılan filmler incelenirken, Mulvey’nin önerdiği gibi, kadın bedenini bir gösterge 
olarak alıp mekânsal ilişkiler incelendi ve bu ilişkinin sunumununkonvansiyonel olmadığı görüldü. 
Örneğin çoğu zaman güvenlik söylemiyle kadınlar atfedilen ve kadınların beden, emek ve kimliklerini 
denetim altına almaya yarayan özel alanın üç filmde de sorunsallaştırıldığı görülmüştür. Ev ve dışarısı 

n tehlike/güvenlik erkek/kadın gibi ikiliklerini doğal olarak almayan, bu 
ikilikleri üreten sosyal yapıları açığa çıkaran bir sinema dilinin mevcut olduğu görülmektedir. 
Hayatları erkek egemen sistem tarafından kıstırılmış kadınların hikayelerinin anlatıldığı bu filmlerde, 
karakterler konvansiyonel mağdur kadın olmadıkları gibi, hayatta kalmak için direnmektedirler. 
Mizansen ve sinematografi ise bu karakterlerin sahip oldukları hareket alanının kısıtlılığını, 
kırılganlığını ifşa etme işlevini taşımaktadır.Nefesim Kesilene Kadar’ın anlatısında Serap’ın 
yapabilecekleri cinsiyetiyle kısıtlanmazken, mekânsal ilişkilerin de başka türlü kurgulanabileceği 
gösterilir. Fakat bunu gerçekleştirebilmenin yolu Serap’ın, ve onu daima takip eden kameranın, sürekli 

halinde olmasından geçer. Ana Yurdu ve Tereddütfilmlerinde kurulan mekânsal ilişkiler de 
mekanlar ve kadınlar arasında kurulmuş ve doğal kabul edilegelmiş olan ilişkinin doğal bir kategori 
olmadığını ve kadınları denetim altında tutmak için yaratılmış olduklarını açığa çıkarır. Örneğin 
toplumsal tahayyülün aksine evin kadınlar için güvenli bir mekân olmadığı görülmektedir. Bu 
filmlerde oluşturulan dil, sadece mekânların cinsiyetliliğini açığa çıkarmakla yetinmiyor, aynı 
zamanda kadınların kendi anlam dünyalarını yansıttıkları mekânlar olarak da kodluyor. 

filmi hem bir kadın hikâyesi olması hem de kadınlık durumunu açığa çıkarması 
açısından önemli bir filmdi. Kadınlara atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri, iki kadın karakter arasında 

ıtlık aracılığıyla tartışılıyordu ve bu zıtlığın önemli göstergelerinden biri de mekanlardı. 
Bu çalışmada incelenen filmlerde kurulan dil ise sadece var olan toplumsal cinsiyet kökenli 
kısıtlılıklara işaretetmiyor aynı zamanda kadınlar için bu mekanların mücadele ve isyan alanları 
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gelişi, Elmas’ın hikayesinde lodos gecesinin muğlak bırakılması, Serap’ın babasından gördüğü 
psikolojik şiddeti karşılıksız bırakmaması bu karakterlerin pasif kadın portresinin dışına çıktıklarını, 

Bu çalışmada tartışılan filmler incelenirken, Mulvey’nin önerdiği gibi, kadın bedenini bir gösterge 
onvansiyonel olmadığı görüldü. 

Örneğin çoğu zaman güvenlik söylemiyle kadınlar atfedilen ve kadınların beden, emek ve kimliklerini 
denetim altına almaya yarayan özel alanın üç filmde de sorunsallaştırıldığı görülmüştür. Ev ve dışarısı 

n tehlike/güvenlik erkek/kadın gibi ikiliklerini doğal olarak almayan, bu 
ikilikleri üreten sosyal yapıları açığa çıkaran bir sinema dilinin mevcut olduğu görülmektedir. 
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karakterler konvansiyonel mağdur kadın olmadıkları gibi, hayatta kalmak için direnmektedirler. 
Mizansen ve sinematografi ise bu karakterlerin sahip oldukları hareket alanının kısıtlılığını, 
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gösterilir. Fakat bunu gerçekleştirebilmenin yolu Serap’ın, ve onu daima takip eden kameranın, sürekli 

filmlerinde kurulan mekânsal ilişkiler de 
mekanlar ve kadınlar arasında kurulmuş ve doğal kabul edilegelmiş olan ilişkinin doğal bir kategori 

klarını açığa çıkarır. Örneğin 
toplumsal tahayyülün aksine evin kadınlar için güvenli bir mekân olmadığı görülmektedir. Bu 
filmlerde oluşturulan dil, sadece mekânların cinsiyetliliğini açığa çıkarmakla yetinmiyor, aynı 

arını yansıttıkları mekânlar olarak da kodluyor. 
filmi hem bir kadın hikâyesi olması hem de kadınlık durumunu açığa çıkarması 

açısından önemli bir filmdi. Kadınlara atfedilen toplumsal cinsiyet rolleri, iki kadın karakter arasında 
ıtlık aracılığıyla tartışılıyordu ve bu zıtlığın önemli göstergelerinden biri de mekanlardı. 

Bu çalışmada incelenen filmlerde kurulan dil ise sadece var olan toplumsal cinsiyet kökenli 
ücadele ve isyan alanları 

of life: A reader on film &television 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 
Kandiyoti, D. (1997). Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve ToplumsalDönüşümler

Yayınları, İstanbul. 

Lefebvre, H. (1991). Theproduction of space

Massey, D. (2013). Space, placeandgender

Mulvey, L. (1992). Pandora: Topographies of the mask andcuriosity.
Sexualityandspace içinde, (s. 53

Naficy, H. (2001). An accentedcinema: exilicanddiasporicfilmmaking

Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Represenations,26,7
Retrieved from JSTOR. 

 

  

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

24 

Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve ToplumsalDönüşümler

Theproduction of space. Blackwell: Oxford.  

Space, placeandgender. John Wiley&Sons. 

Mulvey, L. (1992). Pandora: Topographies of the mask andcuriosity. BeatrizColomina(Ed) 
, (s. 53-71). Princeton ArchitecturalPress. 

ma: exilicanddiasporicfilmmaking. Princeton UniversityPress.

Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Represenations,26,7

Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar: Kimlikler ve ToplumsalDönüşümler. Metis 

BeatrizColomina(Ed) 

. Princeton UniversityPress. 

Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. Represenations,26,7-24. 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 

Amerikan Korku Sinemasında “Gotik” Kavramını Konumlandırma 
Çabası: Dracula 
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ugurkilinc@yahoo.com 

 

Özet 

Bu çalışmada tarihsel süreç boyunca anlam ve kapsam çerçevesinde değişime uğrayan ve bu sebeple 
salt unsurlar aracılığıyla tanımlanması zor olan gotik sanat formunun Amerikan korku sinemasındaki 
konumunun örnek bir film üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
öncelikle gotik kavramının içkin yapısı, gotik sanatın ve gotik anlatının özellikleri genel bir çerçevede 
aktarılmaktadır. Bahsi geçen aktarım, gotiğin Amerikan korku sineması ile olan ilişkisini sorgulamaya 
olanak sağlaması açısından önem kazanmaktadır. Stüdyo sistemi içerisinde Amerikan korku 
sinemasının ilk ve ticari başarı getiren filmlerini yapan şirketlerden birinin Universal Stüdyoları olduğu 
bilinmektedir. Universal Stüdyoları’nın korku furyasını başlattığı ilk filmlerin
Frankenstein (Mary Shelly) ve 
uyarlamaları olduğu göz önüne alındığında ise bu durum, gotiğin özellikle stüdyo sistemi içindeki ilk 
korku filmleri ile olan ilişkisin
bölümünde kapsamı ve özellikleri aktarılan gotik formun, stüdyo sistemi içindeki şirketlerden biri olan 
Universal Stüdyoları’nın 1931
Monsters) olarak nitelendirdiği dönem filmlerinin ilk örneklerinden olan 
üzerinden sorgulanması amaçlanmaktadır. Bahsi geçen sorgu David Punter ve Glennis Byron’ın gotik 
edebiyat anlatılarında belirledikleri “Hayaletli
“Tekinsizlik”, “İstismar”, “Halüsinasyon ve Uyuşturucu” gibi gotik temalar üzerinden 
sürdürülmektedir. Yapılan bu inceleme ile stüdyo sistemi içerisinde Amerikan korku sinemasının ilk 
örneklerinin verildiği dönemde gotik formun izlerini sürmek ve daha sonraki çalışmalar için sinemada 
gotik imgelemin varlığına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gotik, Gotik Anlatı, Korku Sineması, Universal Stüdyoları, Dracula.

An Attempt to Positioning the Not
Cinema: Gothic Imagination in Dracula (1931)

 

Abstract 

In this study, it is aimed to examine the position of American gothic art form, which has changed in the 
meaning and scope throughout the historical process and which is therefore difficult to define by pure 
elements, in the American horror cinema through 
structure of the gothic concept, gothic art and gothic narrative features are examined in a general 
framework. This review gained importance in allowing gothic to question it’s relationship with 
American horror cinema. It is known that one of the companies that made the first and commercial 
success films of American horror movie in the studio system is Universal Studios. Considering that 
Universal Studios's first films to launch the horror fiction are ad
works such as Dracula (Bram Stoker), 
this makes gothic particularly important in relation to the first horror films in the studio system. Moving 
on from these thoughts, it is aimed to be questioned the gothic form, which was passed on to it’s scope 
and features in the beginning of the work, through the 
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ikan Korku Sinemasında “Gotik” Kavramını Konumlandırma 
Çabası: Dracula (1931) Filminde Gotik İmgelem 

 

Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 

ışmada tarihsel süreç boyunca anlam ve kapsam çerçevesinde değişime uğrayan ve bu sebeple 
salt unsurlar aracılığıyla tanımlanması zor olan gotik sanat formunun Amerikan korku sinemasındaki 
konumunun örnek bir film üzerinden incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçtan hareketle, çalışmada 
öncelikle gotik kavramının içkin yapısı, gotik sanatın ve gotik anlatının özellikleri genel bir çerçevede 
aktarılmaktadır. Bahsi geçen aktarım, gotiğin Amerikan korku sineması ile olan ilişkisini sorgulamaya 

ısından önem kazanmaktadır. Stüdyo sistemi içerisinde Amerikan korku 
sinemasının ilk ve ticari başarı getiren filmlerini yapan şirketlerden birinin Universal Stüdyoları olduğu 
bilinmektedir. Universal Stüdyoları’nın korku furyasını başlattığı ilk filmlerin Dracula

(Mary Shelly) ve Invisible Man (H. G. Wells) gibi klasik gotik edebiyat eserlerinin 
uyarlamaları olduğu göz önüne alındığında ise bu durum, gotiğin özellikle stüdyo sistemi içindeki ilk 
korku filmleri ile olan ilişkisini önemli kılmaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, çalışmanın ilerleyen 
bölümünde kapsamı ve özellikleri aktarılan gotik formun, stüdyo sistemi içindeki şirketlerden biri olan 
Universal Stüdyoları’nın 1931-1956 yılları arasında yaptığı ve “Universal Canavar
Monsters) olarak nitelendirdiği dönem filmlerinin ilk örneklerinden olan Dracula
üzerinden sorgulanması amaçlanmaktadır. Bahsi geçen sorgu David Punter ve Glennis Byron’ın gotik 
edebiyat anlatılarında belirledikleri “Hayaletli Ev”, “Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, 
“Tekinsizlik”, “İstismar”, “Halüsinasyon ve Uyuşturucu” gibi gotik temalar üzerinden 
sürdürülmektedir. Yapılan bu inceleme ile stüdyo sistemi içerisinde Amerikan korku sinemasının ilk 

önemde gotik formun izlerini sürmek ve daha sonraki çalışmalar için sinemada 
gotik imgelemin varlığına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.  

Gotik, Gotik Anlatı, Korku Sineması, Universal Stüdyoları, Dracula.

 

An Attempt to Positioning the Notion of "Gothic" in American Horror 
Cinema: Gothic Imagination in Dracula (1931) 

In this study, it is aimed to examine the position of American gothic art form, which has changed in the 
meaning and scope throughout the historical process and which is therefore difficult to define by pure 
elements, in the American horror cinema through a sample film. To this end, in the study the internal 
structure of the gothic concept, gothic art and gothic narrative features are examined in a general 
framework. This review gained importance in allowing gothic to question it’s relationship with 

n horror cinema. It is known that one of the companies that made the first and commercial 
success films of American horror movie in the studio system is Universal Studios. Considering that 
Universal Studios's first films to launch the horror fiction are adaptations of classical gothic literary 

(Bram Stoker), Frankenstein (Mary Shelly) and Invisible Man
this makes gothic particularly important in relation to the first horror films in the studio system. Moving 

e thoughts, it is aimed to be questioned the gothic form, which was passed on to it’s scope 
and features in the beginning of the work, through the Dracula (1931) movie which is one of the first 

ikan Korku Sinemasında “Gotik” Kavramını Konumlandırma 

Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, 

ışmada tarihsel süreç boyunca anlam ve kapsam çerçevesinde değişime uğrayan ve bu sebeple 
salt unsurlar aracılığıyla tanımlanması zor olan gotik sanat formunun Amerikan korku sinemasındaki 

amaçtan hareketle, çalışmada 
öncelikle gotik kavramının içkin yapısı, gotik sanatın ve gotik anlatının özellikleri genel bir çerçevede 
aktarılmaktadır. Bahsi geçen aktarım, gotiğin Amerikan korku sineması ile olan ilişkisini sorgulamaya 

ısından önem kazanmaktadır. Stüdyo sistemi içerisinde Amerikan korku 
sinemasının ilk ve ticari başarı getiren filmlerini yapan şirketlerden birinin Universal Stüdyoları olduğu 

Dracula (Bram Stoker), 
(H. G. Wells) gibi klasik gotik edebiyat eserlerinin 

uyarlamaları olduğu göz önüne alındığında ise bu durum, gotiğin özellikle stüdyo sistemi içindeki ilk 
i önemli kılmaktadır. Bu düşüncelerden hareketle, çalışmanın ilerleyen 

bölümünde kapsamı ve özellikleri aktarılan gotik formun, stüdyo sistemi içindeki şirketlerden biri olan 
1956 yılları arasında yaptığı ve “Universal Canavarları” (Universal 

Dracula (1931) filmi 
üzerinden sorgulanması amaçlanmaktadır. Bahsi geçen sorgu David Punter ve Glennis Byron’ın gotik 

Ev”, “Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, 
“Tekinsizlik”, “İstismar”, “Halüsinasyon ve Uyuşturucu” gibi gotik temalar üzerinden 
sürdürülmektedir. Yapılan bu inceleme ile stüdyo sistemi içerisinde Amerikan korku sinemasının ilk 

önemde gotik formun izlerini sürmek ve daha sonraki çalışmalar için sinemada 

Gotik, Gotik Anlatı, Korku Sineması, Universal Stüdyoları, Dracula. 

ion of "Gothic" in American Horror 

In this study, it is aimed to examine the position of American gothic art form, which has changed in the 
meaning and scope throughout the historical process and which is therefore difficult to define by pure 

a sample film. To this end, in the study the internal 
structure of the gothic concept, gothic art and gothic narrative features are examined in a general 
framework. This review gained importance in allowing gothic to question it’s relationship with 

n horror cinema. It is known that one of the companies that made the first and commercial 
success films of American horror movie in the studio system is Universal Studios. Considering that 

aptations of classical gothic literary 
Invisible Man (H. G. Wells), 

this makes gothic particularly important in relation to the first horror films in the studio system. Moving 
e thoughts, it is aimed to be questioned the gothic form, which was passed on to it’s scope 

(1931) movie which is one of the first 
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examples of “Universal Monsters" (1931
gothic themes such as “The Haunted Castle”, “The Monster”, “The Vampire”, “Persecution and 
Paranoia”, “The Uncanny”, “Abuse”, “Hallucination and the Narcotic” specified by David Punter and 
Glennis Byron. As a result of thi
American horror cinema in the studio system and to draw attention to the presence of gothic 
imagination in cinema for further studies. 

Keywords: Gothic, Gothic Narrative, Horror Cinema, Universal Studios, Dracula.

 

GİRİŞ 

Amerikan gotik edebiyatının ilk yazarlarından olan H. P. Lovecraft, “
Literature” isimli çalışmasına “İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur; en esk
korku ise bilinmezliğin korkusudur” vurgusuyla başlamaktadır (Lovecraft, 1973, s. 12). Korku, 
insanlığın en eski duygusu olmasının yanında, aynı zamanda insanın tarihsel ve toplumsal gelişimiyle 
de uyum içinde olan bir olguyu ifade etmektedir
korkuları, asırlar geçtikçe yerini toplum içinde ortaya çıkan yeni korkulara bırakmıştır. Bilinmezlikle 
beslenen ölüm korkusu Sanayi Devrimi’nden sonra modernleşme maskesini takarak, teknolojik ve bu 
teknolojinin çevresinde oluşan kentsel korkulara ve daha sonra da kentsel kitleler içinde doğan 
yalnızlığın korkusuna bürünmüştür. İnsanın tarihte, sözlü anlatılarda, masallarda, destanlarda ve 
mitolojilerde aktarılan korku duygusu, aynı zamanda sanatın her alanın
olgudur.  

Sinemada korku türü –western, müzikal, aksiyon gibi
üzerinden ilerlemeyen ve kapsamında çeşitlilik barındıran unsurları, konuları ve tarzları barındıran bir 
türdür. Brigid Cherry (2014, s. 16) tür kavramının tamamını sorunlu bir alan olarak görmekle birlikte, 
korku türü konusundaki sorunsalın daha büyük olduğunu öne sürmektedir. Nitekim döneminin 
konjonktürüyle yakın ilişki içinde olan korku türünü hangi filmle ve ne oranda i
gerektiği tartışılmaktadır. Diğer bir deyişle, bir filmin hangi kıstaslarla korku türüne dâhil edileceği 
sorunlu bir konudur. Nilgün Abisel’in de (1993, s. 117) belirttiği üzere, sinemada korku türü yalnızca 
bir ülkenin coğrafyasına veya tarihine bağlı değildir. Nitekim her ülke kendi korku sinemasını 
üretirken bir yandan da birbirlerini etkilemektedir. Bunun sonucunda ise korku türünün alt türleri 
zenginleşmektedir. Korku sinemasının alt türlerinin varlığı, dönemden döneme değişen içeriği v
yönüyle uzun ömürlü bir tür olması, korku türünün diğer türlerden daha karmaşık bir yapıda ele 
alınma sebeplerindendir. Bu bağlamda Cherry (2014, s. 18
psikolojik, canavar, slasher, zombi, istismar gibi alt t
özelliği noktasında buluşturan bir şemsiye olarak görmektedir.

Penner, Schneider ve Duncan (2008, s. 9) ise korkunun genel bir film türü olarak köklerini 18. ve 19. 
yüzyıl gotik edebiyatına dayandırmaktadır. Horac
Radcliffe’in The Mysteries of Udolpho
yer alan gizem, dehşet, cinnet gibi durumlar ile hayaletlerle dolu eski şatolar, canavarlar ve aile sırları 
gibi unsurlar korku sinemasında kendine yer bulmuştur. Ayrıca Mary Shelley’nin 
(1818), Bram Stoker’ın Dracula (1897) ve Robert Louis Stevenson’ın 
and Mr. Hyde (1886) gibi eserleri  hem Amerikan sinemasında hem de Avrupa sinemasında korku 
formunun anlatısal olarak gelişmesinde etkili olan gotik edebiyat ürünleridir. 
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examples of “Universal Monsters" (1931-1956) films of Universal Studios. This query is based on 
gothic themes such as “The Haunted Castle”, “The Monster”, “The Vampire”, “Persecution and 
Paranoia”, “The Uncanny”, “Abuse”, “Hallucination and the Narcotic” specified by David Punter and 
Glennis Byron. As a result of this study, it is aimed to trace the gothic form in the first period of the 
American horror cinema in the studio system and to draw attention to the presence of gothic 
imagination in cinema for further studies.  

Gothic, Gothic Narrative, Horror Cinema, Universal Studios, Dracula. 

ının ilk yazarlarından olan H. P. Lovecraft, “Supernatural Horror In 
” isimli çalışmasına “İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur; en esk

korku ise bilinmezliğin korkusudur” vurgusuyla başlamaktadır (Lovecraft, 1973, s. 12). Korku, 
insanlığın en eski duygusu olmasının yanında, aynı zamanda insanın tarihsel ve toplumsal gelişimiyle 
de uyum içinde olan bir olguyu ifade etmektedir. İnsanın ilkin doğaya karşı olan ölüm içerikli 
korkuları, asırlar geçtikçe yerini toplum içinde ortaya çıkan yeni korkulara bırakmıştır. Bilinmezlikle 
beslenen ölüm korkusu Sanayi Devrimi’nden sonra modernleşme maskesini takarak, teknolojik ve bu 

inin çevresinde oluşan kentsel korkulara ve daha sonra da kentsel kitleler içinde doğan 
yalnızlığın korkusuna bürünmüştür. İnsanın tarihte, sözlü anlatılarda, masallarda, destanlarda ve 
mitolojilerde aktarılan korku duygusu, aynı zamanda sanatın her alanında temsil alanı bulunan bir 

western, müzikal, aksiyon gibi- diğer türlerin aksine, kalıplaşmış bir tema 
üzerinden ilerlemeyen ve kapsamında çeşitlilik barındıran unsurları, konuları ve tarzları barındıran bir 

herry (2014, s. 16) tür kavramının tamamını sorunlu bir alan olarak görmekle birlikte, 
korku türü konusundaki sorunsalın daha büyük olduğunu öne sürmektedir. Nitekim döneminin 
konjonktürüyle yakın ilişki içinde olan korku türünü hangi filmle ve ne oranda i
gerektiği tartışılmaktadır. Diğer bir deyişle, bir filmin hangi kıstaslarla korku türüne dâhil edileceği 
sorunlu bir konudur. Nilgün Abisel’in de (1993, s. 117) belirttiği üzere, sinemada korku türü yalnızca 

rihine bağlı değildir. Nitekim her ülke kendi korku sinemasını 
üretirken bir yandan da birbirlerini etkilemektedir. Bunun sonucunda ise korku türünün alt türleri 
zenginleşmektedir. Korku sinemasının alt türlerinin varlığı, dönemden döneme değişen içeriği v
yönüyle uzun ömürlü bir tür olması, korku türünün diğer türlerden daha karmaşık bir yapıda ele 
alınma sebeplerindendir. Bu bağlamda Cherry (2014, s. 18-19) “korku” türünü gotik, doğaüstü, okült, 
psikolojik, canavar, slasher, zombi, istismar gibi alt türleri kapsayan ve izleyiciyi korkutabilme 
özelliği noktasında buluşturan bir şemsiye olarak görmektedir. 

Penner, Schneider ve Duncan (2008, s. 9) ise korkunun genel bir film türü olarak köklerini 18. ve 19. 
ıl gotik edebiyatına dayandırmaktadır. Horace Walpole’un The Castle of Otranto

The Mysteries of Udolpho (1794) ve Matthew Lewis’in The Monk (1796) gibi eserlerinde 
yer alan gizem, dehşet, cinnet gibi durumlar ile hayaletlerle dolu eski şatolar, canavarlar ve aile sırları 
gibi unsurlar korku sinemasında kendine yer bulmuştur. Ayrıca Mary Shelley’nin 

(1897) ve Robert Louis Stevenson’ın The Strange Case of Dr. Jekyll 
(1886) gibi eserleri  hem Amerikan sinemasında hem de Avrupa sinemasında korku 

formunun anlatısal olarak gelişmesinde etkili olan gotik edebiyat ürünleridir.  

l Studios. This query is based on 
gothic themes such as “The Haunted Castle”, “The Monster”, “The Vampire”, “Persecution and 
Paranoia”, “The Uncanny”, “Abuse”, “Hallucination and the Narcotic” specified by David Punter and 

s study, it is aimed to trace the gothic form in the first period of the 
American horror cinema in the studio system and to draw attention to the presence of gothic 

Supernatural Horror In 
” isimli çalışmasına “İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur; en eski ve en güçlü 

korku ise bilinmezliğin korkusudur” vurgusuyla başlamaktadır (Lovecraft, 1973, s. 12). Korku, 
insanlığın en eski duygusu olmasının yanında, aynı zamanda insanın tarihsel ve toplumsal gelişimiyle 

. İnsanın ilkin doğaya karşı olan ölüm içerikli 
korkuları, asırlar geçtikçe yerini toplum içinde ortaya çıkan yeni korkulara bırakmıştır. Bilinmezlikle 
beslenen ölüm korkusu Sanayi Devrimi’nden sonra modernleşme maskesini takarak, teknolojik ve bu 

inin çevresinde oluşan kentsel korkulara ve daha sonra da kentsel kitleler içinde doğan 
yalnızlığın korkusuna bürünmüştür. İnsanın tarihte, sözlü anlatılarda, masallarda, destanlarda ve 

da temsil alanı bulunan bir 

ğer türlerin aksine, kalıplaşmış bir tema 
üzerinden ilerlemeyen ve kapsamında çeşitlilik barındıran unsurları, konuları ve tarzları barındıran bir 

herry (2014, s. 16) tür kavramının tamamını sorunlu bir alan olarak görmekle birlikte, 
korku türü konusundaki sorunsalın daha büyük olduğunu öne sürmektedir. Nitekim döneminin 
konjonktürüyle yakın ilişki içinde olan korku türünü hangi filmle ve ne oranda ilişkilendirmesi 
gerektiği tartışılmaktadır. Diğer bir deyişle, bir filmin hangi kıstaslarla korku türüne dâhil edileceği 
sorunlu bir konudur. Nilgün Abisel’in de (1993, s. 117) belirttiği üzere, sinemada korku türü yalnızca 

rihine bağlı değildir. Nitekim her ülke kendi korku sinemasını 
üretirken bir yandan da birbirlerini etkilemektedir. Bunun sonucunda ise korku türünün alt türleri 
zenginleşmektedir. Korku sinemasının alt türlerinin varlığı, dönemden döneme değişen içeriği ve bu 
yönüyle uzun ömürlü bir tür olması, korku türünün diğer türlerden daha karmaşık bir yapıda ele 

19) “korku” türünü gotik, doğaüstü, okült, 
ürleri kapsayan ve izleyiciyi korkutabilme 

Penner, Schneider ve Duncan (2008, s. 9) ise korkunun genel bir film türü olarak köklerini 18. ve 19. 
The Castle of Otranto (1764), Ann 

(1796) gibi eserlerinde 
yer alan gizem, dehşet, cinnet gibi durumlar ile hayaletlerle dolu eski şatolar, canavarlar ve aile sırları 
gibi unsurlar korku sinemasında kendine yer bulmuştur. Ayrıca Mary Shelley’nin Frankenstein 

The Strange Case of Dr. Jekyll 
(1886) gibi eserleri  hem Amerikan sinemasında hem de Avrupa sinemasında korku 
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Gotiğin ilk dönem korku sineması ile olan bu ilişkisinden hareketle, çalışmada gotik sanat formunun 
Amerikan korku sinemasındaki konumunu sorgulamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla bir sonraki 
bölümde “Gotik” kavramı genel bir çerçevede incelenmektedir. Gotiğin tarih içinde değ
aktarımı, gotiğin barındırdığı motiflerin Amerikan korku sinemasındaki yansımalarını sorgulamak 
açısından önem kazanmaktadır. Bu sorgu, Amerikan korku sinemasının ilk ve en başarılı örneklerini 
veren Universal Stüdyoları’nın Dracula
The Gothic (2004) adlı çalışmalarında gotik anlatı formunu incelerken tespit ettikleri “Hayaletli Ev”, 
“Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, “Tekinsizlik”, “İstismar”, “Halüsinasyon ve 
Uyuşturucu” gibi gotik temalar çerçevesinde sürdürülmektedir. Böylece ilk dönem Amerikan korku 
sinemasında gotik imgelemin izlerini sürmek ve sinemada korku türüne dair yapılacak sonraki 
çalışmalar için gotik formun varlığına dikkat çekmek amaçlanmaktadır.

1. “Gotik” Kavramının Anlamı, Kapsamı ve Tarihi Üzerine

Gotik kavramının etimolojik kökenine bakıldığında, bu kavramın Roma İmparatorluğu’nun yıkımında 
rol oynayan birkaç Germen kavminden biri olan Gotlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bugüne 
değin kendilerine ait bir edebiyat ve sanat eserleri olmaması sebebiyle, Gotlar yalnızca Romalılara 
karşı işgalci ve barbar yönleriyle anımsanmıştır (Sowerby, 2012, s. 26). Böylelikle “Got” sözcüğü ilk 
olarak -dönemin Yunanlı ve Romalı yazarlarının da nitelemesiyle
“yağmacı” ve “barbar” gibi anlamlara yakınlaşmıştır. Daha sonra ise Gotik, Roma İmparatorluğu’nun 
yıkımından sonra Ortaçağ’a dair olguları içeren, Karanlık Çağlar düşüncesini ve karanlık anlamları 
çağrıştıran bir kavrama bürünmüştür (Punt

Gotik kavramının estetik bir form olarak ilkin mimari alanda ifade biçimi olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Nitekim gotik, 13. Yüzyılın ortalarında Fransa, Almanya ve Kuzeybatı Avrupa’da 
gelişmeye başlayan mimari üslubun adı 
bir tarzı olan gotik yapıların ardında yatan anlam ve amaçları ortaya çıkarmak için çeşitli düşünceler 
öne sürülmektedir. Sözgelimi bu düşüncelerden biri, gotiği doğal dünya ile ilişkilendirerek
kemerler ve süslenen taşların varlığını “yaşama hissi” ile açıklamaktadır. Öte yandan bazı Alman 
yazarlar, gotik yapıları cennetsel bir dünyanın tezahürü olarak görmektedir. 19. Yüzyıl’ın Katolik 
mimarlarından biri olan Augustus Pugin bu yapıların 
canlandırdığını savunmaktadır. John Ruskin ise Viktorya Dönem’inin ruhsuz ve mekanik yeniden 
üretimlerinin aksine gotik stili yaratıcılık ve özgürlüğün dışavurumu olarak görmektedir (Punter ve 
Byron, 2004, s. 33). Öte yandan Erwin Panofsky (2014, s. 12), gotik heykelleri ima ederek, onların 
ruhun ölümsüzlüğünün kabul edilmesiyle ve ruhun bedenin birleştirici bir ilkesi olarak görülmesiyle 
ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Richard Davenport
mimarlar tarafından yapılan ve gotik mimarinin niteliklerinden olan sivri kuleleri, kilise çatılarını ve 
yüksek katedralleri Tanrıyı övmek ve gökyüzüne erişme dürtüsünün bir sonucu olarak görmektedir.

İlk olarak katedrallerde ve kiliselerde kendini gösteren gotik mimarinin, 18. Yüzyıla gelindiğinde 
yönetici sınıfın inşa ettiği görkemli kaleler aracılığıyla güç gösterisi amacıyla kullandıkları bir taklide 
dönüştüğü görülmektedir. Önceleri savunma amacıyla yapılan kaleler, bu yüz
korumaktan çok, yabancıları etkileyen güç simgeleri hâline gelmiştir (Davenport
Bu gelişmeyi, dönemin Ortaçağ’a ve feodal geçmişe artan ilginin bir sonucu olarak görmek 
mümkündür. 
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korku sineması ile olan bu ilişkisinden hareketle, çalışmada gotik sanat formunun 
Amerikan korku sinemasındaki konumunu sorgulamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla bir sonraki 
bölümde “Gotik” kavramı genel bir çerçevede incelenmektedir. Gotiğin tarih içinde değ
aktarımı, gotiğin barındırdığı motiflerin Amerikan korku sinemasındaki yansımalarını sorgulamak 
açısından önem kazanmaktadır. Bu sorgu, Amerikan korku sinemasının ilk ve en başarılı örneklerini 

Dracula (1931) filmi üzerinden, David Punter ve Glennis Byron’ın 
(2004) adlı çalışmalarında gotik anlatı formunu incelerken tespit ettikleri “Hayaletli Ev”, 

“Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, “Tekinsizlik”, “İstismar”, “Halüsinasyon ve 
otik temalar çerçevesinde sürdürülmektedir. Böylece ilk dönem Amerikan korku 

sinemasında gotik imgelemin izlerini sürmek ve sinemada korku türüne dair yapılacak sonraki 
çalışmalar için gotik formun varlığına dikkat çekmek amaçlanmaktadır. 

ının Anlamı, Kapsamı ve Tarihi Üzerine 

ının etimolojik kökenine bakıldığında, bu kavramın Roma İmparatorluğu’nun yıkımında 
rol oynayan birkaç Germen kavminden biri olan Gotlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bugüne 

ir edebiyat ve sanat eserleri olmaması sebebiyle, Gotlar yalnızca Romalılara 
karşı işgalci ve barbar yönleriyle anımsanmıştır (Sowerby, 2012, s. 26). Böylelikle “Got” sözcüğü ilk 

dönemin Yunanlı ve Romalı yazarlarının da nitelemesiyle- “beraberinde yıkımı getiren”, 
“yağmacı” ve “barbar” gibi anlamlara yakınlaşmıştır. Daha sonra ise Gotik, Roma İmparatorluğu’nun 
yıkımından sonra Ortaçağ’a dair olguları içeren, Karanlık Çağlar düşüncesini ve karanlık anlamları 
çağrıştıran bir kavrama bürünmüştür (Punter ve Byron, 2004, s. 3).  

ının estetik bir form olarak ilkin mimari alanda ifade biçimi olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Nitekim gotik, 13. Yüzyılın ortalarında Fransa, Almanya ve Kuzeybatı Avrupa’da 
gelişmeye başlayan mimari üslubun adı hâline gelmiştir (Davenport-Hines, 2005, s. 12). Kendine özgü 
bir tarzı olan gotik yapıların ardında yatan anlam ve amaçları ortaya çıkarmak için çeşitli düşünceler 
öne sürülmektedir. Sözgelimi bu düşüncelerden biri, gotiği doğal dünya ile ilişkilendirerek
kemerler ve süslenen taşların varlığını “yaşama hissi” ile açıklamaktadır. Öte yandan bazı Alman 
yazarlar, gotik yapıları cennetsel bir dünyanın tezahürü olarak görmektedir. 19. Yüzyıl’ın Katolik 
mimarlarından biri olan Augustus Pugin bu yapıların sivri ve dikey yönlerinin “yeniden diriliş” fikrini 
canlandırdığını savunmaktadır. John Ruskin ise Viktorya Dönem’inin ruhsuz ve mekanik yeniden 
üretimlerinin aksine gotik stili yaratıcılık ve özgürlüğün dışavurumu olarak görmektedir (Punter ve 

, s. 33). Öte yandan Erwin Panofsky (2014, s. 12), gotik heykelleri ima ederek, onların 
ruhun ölümsüzlüğünün kabul edilmesiyle ve ruhun bedenin birleştirici bir ilkesi olarak görülmesiyle 
ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Richard Davenport-Hines (2005, s. 12) ise Ortaçağ’da Hristiyan 
mimarlar tarafından yapılan ve gotik mimarinin niteliklerinden olan sivri kuleleri, kilise çatılarını ve 
yüksek katedralleri Tanrıyı övmek ve gökyüzüne erişme dürtüsünün bir sonucu olarak görmektedir.

ve kiliselerde kendini gösteren gotik mimarinin, 18. Yüzyıla gelindiğinde 
yönetici sınıfın inşa ettiği görkemli kaleler aracılığıyla güç gösterisi amacıyla kullandıkları bir taklide 
dönüştüğü görülmektedir. Önceleri savunma amacıyla yapılan kaleler, bu yüzyılda konutun sakinlerini 
korumaktan çok, yabancıları etkileyen güç simgeleri hâline gelmiştir (Davenport-Hines, 2005, s. 86).  
Bu gelişmeyi, dönemin Ortaçağ’a ve feodal geçmişe artan ilginin bir sonucu olarak görmek 

korku sineması ile olan bu ilişkisinden hareketle, çalışmada gotik sanat formunun 
Amerikan korku sinemasındaki konumunu sorgulamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla bir sonraki 
bölümde “Gotik” kavramı genel bir çerçevede incelenmektedir. Gotiğin tarih içinde değişen yapısının 
aktarımı, gotiğin barındırdığı motiflerin Amerikan korku sinemasındaki yansımalarını sorgulamak 
açısından önem kazanmaktadır. Bu sorgu, Amerikan korku sinemasının ilk ve en başarılı örneklerini 

ilmi üzerinden, David Punter ve Glennis Byron’ın 
(2004) adlı çalışmalarında gotik anlatı formunu incelerken tespit ettikleri “Hayaletli Ev”, 

“Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, “Tekinsizlik”, “İstismar”, “Halüsinasyon ve 
otik temalar çerçevesinde sürdürülmektedir. Böylece ilk dönem Amerikan korku 

sinemasında gotik imgelemin izlerini sürmek ve sinemada korku türüne dair yapılacak sonraki 

ının etimolojik kökenine bakıldığında, bu kavramın Roma İmparatorluğu’nun yıkımında 
rol oynayan birkaç Germen kavminden biri olan Gotlar ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bugüne 

ir edebiyat ve sanat eserleri olmaması sebebiyle, Gotlar yalnızca Romalılara 
karşı işgalci ve barbar yönleriyle anımsanmıştır (Sowerby, 2012, s. 26). Böylelikle “Got” sözcüğü ilk 

yıkımı getiren”, 
“yağmacı” ve “barbar” gibi anlamlara yakınlaşmıştır. Daha sonra ise Gotik, Roma İmparatorluğu’nun 
yıkımından sonra Ortaçağ’a dair olguları içeren, Karanlık Çağlar düşüncesini ve karanlık anlamları 

ının estetik bir form olarak ilkin mimari alanda ifade biçimi olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Nitekim gotik, 13. Yüzyılın ortalarında Fransa, Almanya ve Kuzeybatı Avrupa’da 

Hines, 2005, s. 12). Kendine özgü 
bir tarzı olan gotik yapıların ardında yatan anlam ve amaçları ortaya çıkarmak için çeşitli düşünceler 
öne sürülmektedir. Sözgelimi bu düşüncelerden biri, gotiği doğal dünya ile ilişkilendirerek, sivri 
kemerler ve süslenen taşların varlığını “yaşama hissi” ile açıklamaktadır. Öte yandan bazı Alman 
yazarlar, gotik yapıları cennetsel bir dünyanın tezahürü olarak görmektedir. 19. Yüzyıl’ın Katolik 

sivri ve dikey yönlerinin “yeniden diriliş” fikrini 
canlandırdığını savunmaktadır. John Ruskin ise Viktorya Dönem’inin ruhsuz ve mekanik yeniden 
üretimlerinin aksine gotik stili yaratıcılık ve özgürlüğün dışavurumu olarak görmektedir (Punter ve 

, s. 33). Öte yandan Erwin Panofsky (2014, s. 12), gotik heykelleri ima ederek, onların 
ruhun ölümsüzlüğünün kabul edilmesiyle ve ruhun bedenin birleştirici bir ilkesi olarak görülmesiyle 

12) ise Ortaçağ’da Hristiyan 
mimarlar tarafından yapılan ve gotik mimarinin niteliklerinden olan sivri kuleleri, kilise çatılarını ve 
yüksek katedralleri Tanrıyı övmek ve gökyüzüne erişme dürtüsünün bir sonucu olarak görmektedir. 

ve kiliselerde kendini gösteren gotik mimarinin, 18. Yüzyıla gelindiğinde 
yönetici sınıfın inşa ettiği görkemli kaleler aracılığıyla güç gösterisi amacıyla kullandıkları bir taklide 

yılda konutun sakinlerini 
Hines, 2005, s. 86).  

Bu gelişmeyi, dönemin Ortaçağ’a ve feodal geçmişe artan ilginin bir sonucu olarak görmek 
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Bu dönemde gotiğin etkileri resim ve gravür sanatında da kendini göstermiştir. Özellikle Salvator 
Rosa’nın Scene of Witchcraft, Henry Fuseli’nin 
Reason Produces Monsters gibi eserleri gotiğin karanlık, dehşetengiz ve tekinsiz yanlarını
imgelere sahiptir. Öte yandan 18. Yüzyılda gotiğin izlerinin en belirgin olduğu alanın edebiyat 
olduğunu öne sürmek mümkündür. Davenport
tezahürünün hazırlayıcısı olan çalışmalar Thomas Percy’nin
(1765), Richard Hurd’ün Letters on Chivalry and Romance
kahramanlığın yer aldığı anlatılar ile Edward Young gibi şairlerin örneklerini verdikleri “mezarlık 
şiiri” adı verilen şiirlerdir. Punter ve Byron’a göre (2005: s. 10) özellikle mezarlık şairleri, gotik 
romanın türünün habercisi olması bakımından önemlidir.

Gotik kavramının roman türüyle ilişkilendirildiği ilk örnek Horace Walpole’un 
(1764) isimli eseri kabul edilmektedir. Davenport
of Otranto (1764) romanı ile gotik anlatıların niteliğini oluşturan teatral sahne ve temaları belirlediğini 
öne sürmektedir. Bu temalar ise terk edilmiş yıkıntılar, Salvator Rosa resimleri
bunaltıcı ve korkutucu kaleler, kötü kahraman, gizemli aile ilişkileri, trans durumları, belirsiz rüyalar 
ve cesetlerle dolu konutlardır. The Castle of Otranto
örneklerle birlikte bu anlatılar zamanında “dehşet kurgusu” (Terrorist Fiction) veya “modern romans” 
(Modern Romance) olarak adlandırılsa da en sonunda bu tür anlatılar “gotik roman” (the Gothic 
Novel) adını almıştır. Öte yandan gotik roman, bu anlatıların “yeni bir şey yaratmak için ge
dönme” niteliğine sahip olması ile de örtüşmektedir (Punter ve Byron, 2004, s. 178).

Ortaçağ’da mimari alanda yer edinen gotik, 18. Yüzyıl’da edebiyat ve mimarlık ilişkisi içinde yeniden 
doğarak, romanda yeniyi mimaride ise eskiyi gündeme getiren bir kültür yaratmıştır (Enki, 2017, s. 
62). Böylelikle bu yüzyılda nostaljik bir bağ kurulan gotik m
senkronize olmuştur. Horace Walpole’un gotik romanının açtığı edebi kapıdan geçen 
Beckford, 1786), The Monk (Matthew Gregory Lewis, 1796), 
Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde
1897) gibi romanlar gotik edebiyatın en önemli örnekleri olarak ortaya çıkmıştır.

Bugün sinemanın tür tarihini incelerken, korku filmlerinin yapıldığı dönemin toplumsal korkularından
bağımsız olmadığını vurgulama dürtüsü, gotik edebiyatın yukarıda geçen örneklerini izah ederken de 
gereklidir. Nitekim William Beckford, Matthew Gregory Lewis gibi yazarların gotik romanlarında 
görülen ve kökleri Ortaçağ, Engizisyon, kilise ve manastıra d
sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle yerini kentlerin yeni korku ve gotik temsillerine bırakmıştır. 
Sözgelimi Walpole’un Castle of Otranto
bakımından kadim bir Ortaçağ anlatısına yakınken, Mary Shelley’nin 
ise gotik anlatının kentleşmenin ve -

David Punter ve Glennis Byron (2004) “
yinelenen ve böylece yazın alanındaki gotiğin çerçevesini çizmeye yarayan, “Hayaletli Ev”, 
“Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, “Tekinsizlik”, “İstismar” ve “Halüsinasyon ve 
Uyuşturucu” başlıklarında tema ve motifler tespit etmektedir. Bu temala
romanından bu yana öne çıkan birçok ana çalışmada tespit edilebilmektedir. 
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resim ve gravür sanatında da kendini göstermiştir. Özellikle Salvator 
, Henry Fuseli’nin The Nightmare ve Francisco Goya’nın 

gibi eserleri gotiğin karanlık, dehşetengiz ve tekinsiz yanlarını
imgelere sahiptir. Öte yandan 18. Yüzyılda gotiğin izlerinin en belirgin olduğu alanın edebiyat 
olduğunu öne sürmek mümkündür. Davenport-Hines’a göre (2005, s. 164) gotiğin edebiyattaki 
tezahürünün hazırlayıcısı olan çalışmalar Thomas Percy’nin Reliques of Ancient English Poetry 

Letters on Chivalry and Romance (1762) gibi feodal dönemin ve 
kahramanlığın yer aldığı anlatılar ile Edward Young gibi şairlerin örneklerini verdikleri “mezarlık 

ter ve Byron’a göre (2005: s. 10) özellikle mezarlık şairleri, gotik 
romanın türünün habercisi olması bakımından önemlidir. 

ının roman türüyle ilişkilendirildiği ilk örnek Horace Walpole’un The Castle of Otranto
ktedir. Davenport-Hines (2005, s. 173) Horace Walpole’un 

(1764) romanı ile gotik anlatıların niteliğini oluşturan teatral sahne ve temaları belirlediğini 
öne sürmektedir. Bu temalar ise terk edilmiş yıkıntılar, Salvator Rosa resimlerini andıran manzaralar, 
bunaltıcı ve korkutucu kaleler, kötü kahraman, gizemli aile ilişkileri, trans durumları, belirsiz rüyalar 

The Castle of Otranto’nun yayımlanmasından sonra onu takip eden 
r zamanında “dehşet kurgusu” (Terrorist Fiction) veya “modern romans” 

(Modern Romance) olarak adlandırılsa da en sonunda bu tür anlatılar “gotik roman” (the Gothic 
Novel) adını almıştır. Öte yandan gotik roman, bu anlatıların “yeni bir şey yaratmak için ge
dönme” niteliğine sahip olması ile de örtüşmektedir (Punter ve Byron, 2004, s. 178). 

ğ’da mimari alanda yer edinen gotik, 18. Yüzyıl’da edebiyat ve mimarlık ilişkisi içinde yeniden 
doğarak, romanda yeniyi mimaride ise eskiyi gündeme getiren bir kültür yaratmıştır (Enki, 2017, s. 
62). Böylelikle bu yüzyılda nostaljik bir bağ kurulan gotik mimari, edebi anlatı türü olan roman ile 
senkronize olmuştur. Horace Walpole’un gotik romanının açtığı edebi kapıdan geçen Vathek

(Matthew Gregory Lewis, 1796), Frankenstein (Mary Shelley, 1818), 
kyll and Mr. Hyde(Robert Louis Stevenson, (1886) ve Dracula

1897) gibi romanlar gotik edebiyatın en önemli örnekleri olarak ortaya çıkmıştır. 

ın tür tarihini incelerken, korku filmlerinin yapıldığı dönemin toplumsal korkularından
bağımsız olmadığını vurgulama dürtüsü, gotik edebiyatın yukarıda geçen örneklerini izah ederken de 
gereklidir. Nitekim William Beckford, Matthew Gregory Lewis gibi yazarların gotik romanlarında 
görülen ve kökleri Ortaçağ, Engizisyon, kilise ve manastıra dayanan korku ve gotik temsilleri, 
sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle yerini kentlerin yeni korku ve gotik temsillerine bırakmıştır. 

Castle of Otranto (1764) romanında gotik anlatı, karakter ve mekân 
bakımından kadim bir Ortaçağ anlatısına yakınken, Mary Shelley’nin Frankenstein (1818) romanında 

-daha da önemlisi- bilimin ekseninde kurulduğu görülmektedir.

David Punter ve Glennis Byron (2004) “the Gothic” adlı çalışmalarında, gotik edebiyatta kullan
yinelenen ve böylece yazın alanındaki gotiğin çerçevesini çizmeye yarayan, “Hayaletli Ev”, 
“Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, “Tekinsizlik”, “İstismar” ve “Halüsinasyon ve 
Uyuşturucu” başlıklarında tema ve motifler tespit etmektedir. Bu temalar The Castle of Otranto
romanından bu yana öne çıkan birçok ana çalışmada tespit edilebilmektedir.  

resim ve gravür sanatında da kendini göstermiştir. Özellikle Salvator 
ve Francisco Goya’nın The Sleep of 

gibi eserleri gotiğin karanlık, dehşetengiz ve tekinsiz yanlarını betimleyen 
imgelere sahiptir. Öte yandan 18. Yüzyılda gotiğin izlerinin en belirgin olduğu alanın edebiyat 

Hines’a göre (2005, s. 164) gotiğin edebiyattaki 
Reliques of Ancient English Poetry 

(1762) gibi feodal dönemin ve 
kahramanlığın yer aldığı anlatılar ile Edward Young gibi şairlerin örneklerini verdikleri “mezarlık 

ter ve Byron’a göre (2005: s. 10) özellikle mezarlık şairleri, gotik 

The Castle of Otranto 
Hines (2005, s. 173) Horace Walpole’un The Castle 

(1764) romanı ile gotik anlatıların niteliğini oluşturan teatral sahne ve temaları belirlediğini 
ni andıran manzaralar, 

bunaltıcı ve korkutucu kaleler, kötü kahraman, gizemli aile ilişkileri, trans durumları, belirsiz rüyalar 
’nun yayımlanmasından sonra onu takip eden 

r zamanında “dehşet kurgusu” (Terrorist Fiction) veya “modern romans” 
(Modern Romance) olarak adlandırılsa da en sonunda bu tür anlatılar “gotik roman” (the Gothic 
Novel) adını almıştır. Öte yandan gotik roman, bu anlatıların “yeni bir şey yaratmak için geçmişe 

ğ’da mimari alanda yer edinen gotik, 18. Yüzyıl’da edebiyat ve mimarlık ilişkisi içinde yeniden 
doğarak, romanda yeniyi mimaride ise eskiyi gündeme getiren bir kültür yaratmıştır (Enki, 2017, s. 

imari, edebi anlatı türü olan roman ile 
Vathek (William 

(Mary Shelley, 1818), The 
Dracula (Bram Stoker, 

ın tür tarihini incelerken, korku filmlerinin yapıldığı dönemin toplumsal korkularından 
bağımsız olmadığını vurgulama dürtüsü, gotik edebiyatın yukarıda geçen örneklerini izah ederken de 
gereklidir. Nitekim William Beckford, Matthew Gregory Lewis gibi yazarların gotik romanlarında 

ayanan korku ve gotik temsilleri, 
sanayileşme ve kentleşmenin etkisiyle yerini kentlerin yeni korku ve gotik temsillerine bırakmıştır. 

(1764) romanında gotik anlatı, karakter ve mekân 
(1818) romanında 

bilimin ekseninde kurulduğu görülmektedir. 

ı çalışmalarında, gotik edebiyatta kullanılan, 
yinelenen ve böylece yazın alanındaki gotiğin çerçevesini çizmeye yarayan, “Hayaletli Ev”, 
“Canavar”, “Vampir”, “Zulüm ve Paranoya”, “Tekinsizlik”, “İstismar” ve “Halüsinasyon ve 

The Castle of Otranto (1764) 
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Hayaletli Ev (Haunted Castle) veya Hayaletli Şato, gotik romanın mekân alanını temsil etmektedir. 
Gotiğin mimari temelleri göz önüne alındığında, got
içkin yapısında bulunan tekinsiz uzamlarla açıklamak mümkündür. Gotik romanda şato, kadim sırlarla 
dolu bir yer olarak şekillenmektedir. Aynı zamanda bu şatolar, gündelik yaşamın devam ettiği ancak 
şatonun mezarlığı andıran zindanlarında kadın kahramanların hapsedildiği, karakterlerin dar 
koridorlarda kaybolduğu ve yön duygularını yitirdikleri mekânlardır (Punter ve Byron, 2005, s. 262).

Canavar (The Monster), diğer anlatı türlerinde olduğu gibi, gotik romanda da
unsurunu ifade etmektedir. Gotik romanda Canavar, anlatıdaki davranışı veya görünüşüyle o dönemin 
toplumunun sınırlarını çizmesi bakımından kültürel bir işlev üstlenmektedir. Şeytan, vampir, 
kurtadam, hayalet veya adı koyulamayan v
anlatıda korku atmosferini yaratmaktadır (Enki, 2017, s. 51). Byron ve Glennis (2004, s. 264
gotik romanda Canavar temsilinin ve yorumlamasının zaman içinde değiştiğini öne sürmektedir. 
Sözgelimi 18. Yüzyıl gotik anlatılarında Canavar Şeytan, hayalet gibi varlıklarken 20. Yüzyıl’da ise 
zombi öne çıkmaktadır. Ayrıca bu anlatılarda Canavar temsilleriyle birlikte, onların yorumlanmasında 
da değişiklikler gözlemlenmektedir. Mary Shelley’nin Franken
yaratığına konuşma ve kendi canavar davranışlarının altında yatan sebepleri izah etme olanağı 
tanınmasıyla, Canavar’a karşı sempati ve derinlik duygusu yaratılmaktadır.

Vampir (The Vampire), kökeni folklore dayanan ve 18. Y
şiir sanatında yer edinen bir yaratık olup, bu kurgusal varlık gotik romana John Polidori’nin 
Vampyre (1819) eseri ile dâhil olmuştur. Daha sonra James Malcolm Rymer’ın 
(1847), Sheridan Le Fanu’nun Carmilla
(1897) romanıyla gotik romanın korku unsurları arasında yerini sağlamlaştırmıştır (Beresford, 2014, s. 
105). Byron ve Glennis (2004, s, 269) folklorde “köylü” konumunda olan vamp
“aristokrat” hâline dönüşmesine dikkat çekmektedirler. Örneğin 
karakter Dracula, burjuvazi ailesini temsil eden vampir avcılarını tehdit eden ve kendi evinin 
güvenliğini korumaya çalışan acımasız bir ar
erken gotik romandan bu yana baştan çıkaran yönüyle ele alınarak, her zaman cinsellik ile ilişkili bir 
karakter olarak sunulmuştur.  

Zulüm ve Paranoya (Persecution and Paranoia), gotik romanda karakterl
yerleşimleri ve anlatıda sunulan bilginin değişkenliği ile açıklanabilmektedir. Byron ve Glennis (2004, 
s. 273) bunu, karakterin olay örgüsünde yaşadığı doğaüstü bir olayı ve bu zorluğun üstesinden gelme 
süreci ile de ifade etmektedirler.  

Tekinsiz (The Uncanny), Sigmund Freud’un üzerinde durdu
bir şeyin yabancılaşması sonucu doğan korkunun temsilidir. Anlatıdaki belirsizliği ve şüpheyi 
tekinsizlik ile ifade etmek mümkündür. Tekinsiz, gotik 
gömülme korkusu gibi formlarla kendini göstermektedir (Byron ve Glennis, 2004, s. 283).

İstismar (History of Abuse), gotik romanda çoğunlukla kadının istismar edildiği olay örgülerinde 
kendini göstermektedir. Öte yandan coğrafi konumları ve kendi içinde kapalı bir yapı olması 
bakımından gotik şatolar ve manastırlar istismarın gelişmeye müsait olduğu alanlar olarak anlatılarda 
yer almaktadır (Byron ve Glennis, 2004, s. 288).
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Hayaletli Ev (Haunted Castle) veya Hayaletli Şato, gotik romanın mekân alanını temsil etmektedir. 
Gotiğin mimari temelleri göz önüne alındığında, gotik romanda mekânı gotik mimarinin ve gotiğin 
içkin yapısında bulunan tekinsiz uzamlarla açıklamak mümkündür. Gotik romanda şato, kadim sırlarla 
dolu bir yer olarak şekillenmektedir. Aynı zamanda bu şatolar, gündelik yaşamın devam ettiği ancak 

lığı andıran zindanlarında kadın kahramanların hapsedildiği, karakterlerin dar 
koridorlarda kaybolduğu ve yön duygularını yitirdikleri mekânlardır (Punter ve Byron, 2005, s. 262).

ğer anlatı türlerinde olduğu gibi, gotik romanda da olay örgüsündeki tehdit 
unsurunu ifade etmektedir. Gotik romanda Canavar, anlatıdaki davranışı veya görünüşüyle o dönemin 
toplumunun sınırlarını çizmesi bakımından kültürel bir işlev üstlenmektedir. Şeytan, vampir, 
kurtadam, hayalet veya adı koyulamayan varlıklar olarak gotik romanda ortaya çıkan Canavar böylece 
anlatıda korku atmosferini yaratmaktadır (Enki, 2017, s. 51). Byron ve Glennis (2004, s. 264
gotik romanda Canavar temsilinin ve yorumlamasının zaman içinde değiştiğini öne sürmektedir. 

imi 18. Yüzyıl gotik anlatılarında Canavar Şeytan, hayalet gibi varlıklarken 20. Yüzyıl’da ise 
zombi öne çıkmaktadır. Ayrıca bu anlatılarda Canavar temsilleriyle birlikte, onların yorumlanmasında 
da değişiklikler gözlemlenmektedir. Mary Shelley’nin Frankenstein romanında, Frankenstein’in 
yaratığına konuşma ve kendi canavar davranışlarının altında yatan sebepleri izah etme olanağı 
tanınmasıyla, Canavar’a karşı sempati ve derinlik duygusu yaratılmaktadır. 

Vampir (The Vampire), kökeni folklore dayanan ve 18. Yüzyıl’ın sonu ile 19. Yüzyıl’ın başı arasında 
şiir sanatında yer edinen bir yaratık olup, bu kurgusal varlık gotik romana John Polidori’nin 

(1819) eseri ile dâhil olmuştur. Daha sonra James Malcolm Rymer’ın Varney the Vampire 
Carmilla (1871) eserinde kullanılan vampir, Bram Stoker’ın 

(1897) romanıyla gotik romanın korku unsurları arasında yerini sağlamlaştırmıştır (Beresford, 2014, s. 
105). Byron ve Glennis (2004, s, 269) folklorde “köylü” konumunda olan vampirin, gotik romanda 
“aristokrat” hâline dönüşmesine dikkat çekmektedirler. Örneğin Dracula (1987) romanındaki vampir 
karakter Dracula, burjuvazi ailesini temsil eden vampir avcılarını tehdit eden ve kendi evinin 
güvenliğini korumaya çalışan acımasız bir aristokrat olarak görülebilmektedir. Öte yandan Vampir, 
erken gotik romandan bu yana baştan çıkaran yönüyle ele alınarak, her zaman cinsellik ile ilişkili bir 

Zulüm ve Paranoya (Persecution and Paranoia), gotik romanda karakterlerin olay örgüsü içindeki 
yerleşimleri ve anlatıda sunulan bilginin değişkenliği ile açıklanabilmektedir. Byron ve Glennis (2004, 
s. 273) bunu, karakterin olay örgüsünde yaşadığı doğaüstü bir olayı ve bu zorluğun üstesinden gelme 

Tekinsiz (The Uncanny), Sigmund Freud’un üzerinde durduğu bir kavram olup, vaktiyle tanıdık olan 
bir şeyin yabancılaşması sonucu doğan korkunun temsilidir. Anlatıdaki belirsizliği ve şüpheyi 
tekinsizlik ile ifade etmek mümkündür. Tekinsiz, gotik edebiyatta kendini ölüm, sessizlik, canlı 
gömülme korkusu gibi formlarla kendini göstermektedir (Byron ve Glennis, 2004, s. 283).

İstismar (History of Abuse), gotik romanda çoğunlukla kadının istismar edildiği olay örgülerinde 
yandan coğrafi konumları ve kendi içinde kapalı bir yapı olması 

bakımından gotik şatolar ve manastırlar istismarın gelişmeye müsait olduğu alanlar olarak anlatılarda 
yer almaktadır (Byron ve Glennis, 2004, s. 288). 

Hayaletli Ev (Haunted Castle) veya Hayaletli Şato, gotik romanın mekân alanını temsil etmektedir. 
ik romanda mekânı gotik mimarinin ve gotiğin 

içkin yapısında bulunan tekinsiz uzamlarla açıklamak mümkündür. Gotik romanda şato, kadim sırlarla 
dolu bir yer olarak şekillenmektedir. Aynı zamanda bu şatolar, gündelik yaşamın devam ettiği ancak 

lığı andıran zindanlarında kadın kahramanların hapsedildiği, karakterlerin dar 
koridorlarda kaybolduğu ve yön duygularını yitirdikleri mekânlardır (Punter ve Byron, 2005, s. 262). 

olay örgüsündeki tehdit 
unsurunu ifade etmektedir. Gotik romanda Canavar, anlatıdaki davranışı veya görünüşüyle o dönemin 
toplumunun sınırlarını çizmesi bakımından kültürel bir işlev üstlenmektedir. Şeytan, vampir, 

arlıklar olarak gotik romanda ortaya çıkan Canavar böylece 
anlatıda korku atmosferini yaratmaktadır (Enki, 2017, s. 51). Byron ve Glennis (2004, s. 264-265) 
gotik romanda Canavar temsilinin ve yorumlamasının zaman içinde değiştiğini öne sürmektedir. 

imi 18. Yüzyıl gotik anlatılarında Canavar Şeytan, hayalet gibi varlıklarken 20. Yüzyıl’da ise 
zombi öne çıkmaktadır. Ayrıca bu anlatılarda Canavar temsilleriyle birlikte, onların yorumlanmasında 

stein romanında, Frankenstein’in 
yaratığına konuşma ve kendi canavar davranışlarının altında yatan sebepleri izah etme olanağı 

ıl’ın sonu ile 19. Yüzyıl’ın başı arasında 
şiir sanatında yer edinen bir yaratık olup, bu kurgusal varlık gotik romana John Polidori’nin The 

Varney the Vampire 
(1871) eserinde kullanılan vampir, Bram Stoker’ın Dracula 

(1897) romanıyla gotik romanın korku unsurları arasında yerini sağlamlaştırmıştır (Beresford, 2014, s. 
irin, gotik romanda 

(1987) romanındaki vampir 
karakter Dracula, burjuvazi ailesini temsil eden vampir avcılarını tehdit eden ve kendi evinin 

istokrat olarak görülebilmektedir. Öte yandan Vampir, 
erken gotik romandan bu yana baştan çıkaran yönüyle ele alınarak, her zaman cinsellik ile ilişkili bir 

erin olay örgüsü içindeki 
yerleşimleri ve anlatıda sunulan bilginin değişkenliği ile açıklanabilmektedir. Byron ve Glennis (2004, 
s. 273) bunu, karakterin olay örgüsünde yaşadığı doğaüstü bir olayı ve bu zorluğun üstesinden gelme 

ğu bir kavram olup, vaktiyle tanıdık olan 
bir şeyin yabancılaşması sonucu doğan korkunun temsilidir. Anlatıdaki belirsizliği ve şüpheyi 

edebiyatta kendini ölüm, sessizlik, canlı 
gömülme korkusu gibi formlarla kendini göstermektedir (Byron ve Glennis, 2004, s. 283). 

İstismar (History of Abuse), gotik romanda çoğunlukla kadının istismar edildiği olay örgülerinde 
yandan coğrafi konumları ve kendi içinde kapalı bir yapı olması 

bakımından gotik şatolar ve manastırlar istismarın gelişmeye müsait olduğu alanlar olarak anlatılarda 
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Halüsinasyon ve Uyuşturucu (Hallucination
ve bu belirsizliğin romanı okuyan okurla olan ilişkisini ifade etmektedir. Gotik romanda yer alan 
uykuyla uyanıklık arasında olma hissi, bazen karakterin nerede olduğundan emin olamama duygusu ve
anlatıcının olaylara buğulu bir pencereden bakarak şahit olması bahsi geçen halüsinasyon hissini 
yansıtmaktadır. Öte yandan anlatıcının gotik romanda aktardığı görsel, işitsel ve duygusal durumların 
“kesin” olanla arasında bariz bir mesafe olduğu görülmek
gotik romandaki bu durum anlatıdaki farklı bir ruh ve zihin durumunu aktarmakla birlikte, 
okuyucunun da bu halüsinasyonun hâkim olduğu atmosfere kendini kaptırmasını sağlamaktadır.

Görüldüğü üzere gotik zamanla mimaride, politikada, resim sanatında ve daha sonra edebiyatta 
kendine yer bulan bir kavram olagelmiştir.  Toplumsal alanda barbarlıkla, mimari alanda yücelikle, 
politika alanında güçle, resim ve edebiyat alanında ise korku ile içkin yapısı genişleyen got
bu unsurları yansıtabildiği gotik romanda asıl maskesine kavuştuğunu söylemek mümkündür. Gotiğin 
korkuya ve ölüm olgusuna duyduğu yakınlığı bahsi geçen romanlarda gözlemlenebilmektedir. Her 
dönemde müphemliğine katkı sağlayan ve bu yüzden kesin
kavramının 21. Yüzyıldaki canlanışını mümkün kılan alanlardan biri de sinemadır. 

1.1. Dracula (1931) Filminde Gotik 

Richard Davenport-Hines (2004, s. 384) sinemada gotiğin ilk önemli örneklerinin Dışavuru
Alman Sineması’nda görülebileceğini öne sürmektedir. Yazara göre 
Prag, 1913), Golem (Der Golem, 1914), 
Caligari, ve Nosferatu (Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 19
dışavurumcu ressam ve film yapımcılarının dehşet ve korkuyu kovma çabalarıyla yaptıkları ve böylece 
gotiğin unsurlarını barındıran örneklerdir

Amerikan sinemasında ise gotik formun ilk olarak Universal Stüdyoları’nın filmleriyle gi
söylemek mümkündür. Bordwell ve Thompson (2012, s. 341) Stüdyo Sistemi içinde ikincil düzeyde 
büyük Hollywood film şirketlerinden olan Universal Stüdyoları’nın 1930’larda korku filmleri 
dönemini başlatarak elde ettiği popülerlik ve ticari başarı sa
belirtmektedir. Universal Stüdyoları’nın aynı yıl yaptığı 
Frankenstein (1931, James Whale) uyarlamalarının getirdiği ticari başarı, stüdyonun 
Man (1933), The Black Cat (1934), 
uyarlama filmler yapmaya iterek, gotik edebiyatın içkin formunu sinemaya taşımalarını sağlamıştır. 
Stüdyo 1931-1956 yılları arasında yaptığı ve “Universal Canavarları” (Universal Monsters) olarak 
nitelendirilen korku furyası filmleriyle, Amerikan sinemasının ilk döneminde önemli bir konuma 
gelmiştir.  

Tom Weaver, Michael Brunas ve John Brunas’a göre (1990, s. 108) özellikle Dracula (1931) filmi, 
korku sinema tarihinde iz bırakan ve kendinden sonra yapılan 
olan bir yapım olarak kabul edilmektedir. Dracula (1931) Transilvanya’daki şatosunda yaşayan vampir 
Kont Dracula’nın Londra’ya gitmesi ve burada Doktor Seward, kızı Mina, Mina’nın nişanlısı John 
Harker, Lucy Weston ve Van Helsing ile olan mücadelesini konu edinmektedir. Film Renfield’in 
Karpatlarlar’daki zorlu yolculuk sonucu Carfax Manastırı’nın satış işlemleri için Kont Dracula’nın 
şatosuna olan yolculuğu ile başlar. Şatoya ulaştığında, Kont Dracula yarasaya dönüşer
uyutur, kanını içer ve onu kölelerinden biri hâline getirir. Reinfeld, Londra’ya yaptıkları gemi 
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Halüsinasyon ve Uyuşturucu (Hallucination and the Narcotic), gotik romandaki anlatının belirsizliğini 
ve bu belirsizliğin romanı okuyan okurla olan ilişkisini ifade etmektedir. Gotik romanda yer alan 
uykuyla uyanıklık arasında olma hissi, bazen karakterin nerede olduğundan emin olamama duygusu ve
anlatıcının olaylara buğulu bir pencereden bakarak şahit olması bahsi geçen halüsinasyon hissini 
yansıtmaktadır. Öte yandan anlatıcının gotik romanda aktardığı görsel, işitsel ve duygusal durumların 
“kesin” olanla arasında bariz bir mesafe olduğu görülmektedir. Byron ve Glennis’e göre (2004, s. 295) 
gotik romandaki bu durum anlatıdaki farklı bir ruh ve zihin durumunu aktarmakla birlikte, 
okuyucunun da bu halüsinasyonun hâkim olduğu atmosfere kendini kaptırmasını sağlamaktadır.

mimaride, politikada, resim sanatında ve daha sonra edebiyatta 
kendine yer bulan bir kavram olagelmiştir.  Toplumsal alanda barbarlıkla, mimari alanda yücelikle, 
politika alanında güçle, resim ve edebiyat alanında ise korku ile içkin yapısı genişleyen got
bu unsurları yansıtabildiği gotik romanda asıl maskesine kavuştuğunu söylemek mümkündür. Gotiğin 
korkuya ve ölüm olgusuna duyduğu yakınlığı bahsi geçen romanlarda gözlemlenebilmektedir. Her 
dönemde müphemliğine katkı sağlayan ve bu yüzden kesin çizgilerini belirlemenin zor olduğu gotik 
kavramının 21. Yüzyıldaki canlanışını mümkün kılan alanlardan biri de sinemadır.  

1.1. Dracula (1931) Filminde Gotik İmgelem 

Hines (2004, s. 384) sinemada gotiğin ilk önemli örneklerinin Dışavuru
Alman Sineması’nda görülebileceğini öne sürmektedir. Yazara göre Praglı Öğrenci (Der Student von 

(Der Golem, 1914), Dr. Caligari’nin Muayenehanesi (Das Cabinet des Dr. 
(Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens, 1922) gibi filmler, Alman 

dışavurumcu ressam ve film yapımcılarının dehşet ve korkuyu kovma çabalarıyla yaptıkları ve böylece 
gotiğin unsurlarını barındıran örneklerdir. 

Amerikan sinemasında ise gotik formun ilk olarak Universal Stüdyoları’nın filmleriyle gi
söylemek mümkündür. Bordwell ve Thompson (2012, s. 341) Stüdyo Sistemi içinde ikincil düzeyde 
büyük Hollywood film şirketlerinden olan Universal Stüdyoları’nın 1930’larda korku filmleri 
dönemini başlatarak elde ettiği popülerlik ve ticari başarı sayesinde büyümeye başladığını 
belirtmektedir. Universal Stüdyoları’nın aynı yıl yaptığı Dracula (1931, Tod Browning) ve 

(1931, James Whale) uyarlamalarının getirdiği ticari başarı, stüdyonun 
(1934), The Raven (1935), Phantom of the Opera (1943) gibi gotik 

uyarlama filmler yapmaya iterek, gotik edebiyatın içkin formunu sinemaya taşımalarını sağlamıştır. 
1956 yılları arasında yaptığı ve “Universal Canavarları” (Universal Monsters) olarak 

irilen korku furyası filmleriyle, Amerikan sinemasının ilk döneminde önemli bir konuma 

Tom Weaver, Michael Brunas ve John Brunas’a göre (1990, s. 108) özellikle Dracula (1931) filmi, 
korku sinema tarihinde iz bırakan ve kendinden sonra yapılan korku filmlerinin üzerinde büyük etkisi 
olan bir yapım olarak kabul edilmektedir. Dracula (1931) Transilvanya’daki şatosunda yaşayan vampir 
Kont Dracula’nın Londra’ya gitmesi ve burada Doktor Seward, kızı Mina, Mina’nın nişanlısı John 

e Van Helsing ile olan mücadelesini konu edinmektedir. Film Renfield’in 
Karpatlarlar’daki zorlu yolculuk sonucu Carfax Manastırı’nın satış işlemleri için Kont Dracula’nın 
şatosuna olan yolculuğu ile başlar. Şatoya ulaştığında, Kont Dracula yarasaya dönüşer
uyutur, kanını içer ve onu kölelerinden biri hâline getirir. Reinfeld, Londra’ya yaptıkları gemi 

and the Narcotic), gotik romandaki anlatının belirsizliğini 
ve bu belirsizliğin romanı okuyan okurla olan ilişkisini ifade etmektedir. Gotik romanda yer alan 
uykuyla uyanıklık arasında olma hissi, bazen karakterin nerede olduğundan emin olamama duygusu ve 
anlatıcının olaylara buğulu bir pencereden bakarak şahit olması bahsi geçen halüsinasyon hissini 
yansıtmaktadır. Öte yandan anlatıcının gotik romanda aktardığı görsel, işitsel ve duygusal durumların 

tedir. Byron ve Glennis’e göre (2004, s. 295) 
gotik romandaki bu durum anlatıdaki farklı bir ruh ve zihin durumunu aktarmakla birlikte, 
okuyucunun da bu halüsinasyonun hâkim olduğu atmosfere kendini kaptırmasını sağlamaktadır. 

mimaride, politikada, resim sanatında ve daha sonra edebiyatta 
kendine yer bulan bir kavram olagelmiştir.  Toplumsal alanda barbarlıkla, mimari alanda yücelikle, 
politika alanında güçle, resim ve edebiyat alanında ise korku ile içkin yapısı genişleyen gotiğin, bütün 
bu unsurları yansıtabildiği gotik romanda asıl maskesine kavuştuğunu söylemek mümkündür. Gotiğin 
korkuya ve ölüm olgusuna duyduğu yakınlığı bahsi geçen romanlarda gözlemlenebilmektedir. Her 

çizgilerini belirlemenin zor olduğu gotik 

Hines (2004, s. 384) sinemada gotiğin ilk önemli örneklerinin Dışavurumcu 
(Der Student von 

(Das Cabinet des Dr. 
22) gibi filmler, Alman 

dışavurumcu ressam ve film yapımcılarının dehşet ve korkuyu kovma çabalarıyla yaptıkları ve böylece 

Amerikan sinemasında ise gotik formun ilk olarak Universal Stüdyoları’nın filmleriyle girdiğini 
söylemek mümkündür. Bordwell ve Thompson (2012, s. 341) Stüdyo Sistemi içinde ikincil düzeyde 
büyük Hollywood film şirketlerinden olan Universal Stüdyoları’nın 1930’larda korku filmleri 

yesinde büyümeye başladığını 
(1931, Tod Browning) ve 

(1931, James Whale) uyarlamalarının getirdiği ticari başarı, stüdyonun The Invisible 
(1943) gibi gotik 

uyarlama filmler yapmaya iterek, gotik edebiyatın içkin formunu sinemaya taşımalarını sağlamıştır. 
1956 yılları arasında yaptığı ve “Universal Canavarları” (Universal Monsters) olarak 

irilen korku furyası filmleriyle, Amerikan sinemasının ilk döneminde önemli bir konuma 

Tom Weaver, Michael Brunas ve John Brunas’a göre (1990, s. 108) özellikle Dracula (1931) filmi, 
korku filmlerinin üzerinde büyük etkisi 

olan bir yapım olarak kabul edilmektedir. Dracula (1931) Transilvanya’daki şatosunda yaşayan vampir 
Kont Dracula’nın Londra’ya gitmesi ve burada Doktor Seward, kızı Mina, Mina’nın nişanlısı John 

e Van Helsing ile olan mücadelesini konu edinmektedir. Film Renfield’in 
Karpatlarlar’daki zorlu yolculuk sonucu Carfax Manastırı’nın satış işlemleri için Kont Dracula’nın 
şatosuna olan yolculuğu ile başlar. Şatoya ulaştığında, Kont Dracula yarasaya dönüşerek Reinfeld’i 
uyutur, kanını içer ve onu kölelerinden biri hâline getirir. Reinfeld, Londra’ya yaptıkları gemi 
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yolculuğu sırasında Dracula’ya hizmet eder. Limandaki görevliler Dracula’nın da içinde olduğu 
gemiyi incelediklerinde mürettebatın tamamının öldü
görürler. Reinfeld, deli teşhisi konularak akıl hastanesine yatırılır. Dracula ise sokakta kanını emdiği 
kurbanlarla varlığını sürdürmektedir. Satın aldığı manastırın yanı başındaki akıl hastanesinde çalışan 
Doktor Jack Seward ile tanışarak, doktorun kızı Mina ve Lucy Weston’a yakınlaşan Dracula, aynı 
gece yarasa kılığında Lucy’nin odasına girer ve kanını içerek, onu bir vampire dönüştürür. Bu sırada 
akıl hastanesinde Reinfeld’in tedavisi devam ederken, Doktor Van Hel
vampirlerle ilişkilendirmektedir. Reinfeld, Doktor Reward’ı kızı Mina’nın tehlikede olacağı 
konusunda uyarır ancak bu uyarı diğerleri tarafından dikkate alınmaz. Dracula Lucy’ye yaptığı gibi, 
bir yarasa kılığında Mina’nın odasına
bir vampir olduğundan emin olur ve bu durumu Mina’nın nişanlısı John Harker’a ve Doktor Seward’a 
izah eder. Van Helsing’e göre Mina’nın hayatını kurtarabilmek için Dracula’nın gizlendiği yerin
bulunması ve kalbine kazık çakarak yok edilmesi gerekmektedir. Dracula, Van Helsing’i sırrını 
öğrenmekle yetinmesi ve ülkesine geri dönmesi konusunda uyarır ve Mina’nın gece yarısı bir vampire 
dönüşeceğini söyler. Van Helsing bu tehdit karşısında Doktor S
geçer. Bu sırada Dracula, Mina’yı evinden kaçırarak manastıra getirir. Film Van Helsing, Doktor 
Seward ve John Harker’ın Dracula’nın manastırının dehlizlerinde Dracula’nın tabutunu bulması ve 
onun bedenine kazık çakarak Mina’yı kurtarmasıyla sona erer.

Filmde Hayaletli Ev motifinin karşılığının yansıması olarak Dracula’nın şatosunu ve Londra’daki 
Carfax Manastırı’nı göstermek mümkündür. Dracula’nın Transilvanya’daki şatosu, Punter ve Byron’ın 
(2005, s. 262) ifade ettiği “gündelik yaşamın devam ettiği ancak mezarlığı andıran zindanların olduğu, 
karakterlerin koridorlarda kaybolduğu ve yön duygusunu yitirdikleri mekân” tanımlamasına birebir 
uymaktadır. Film öyküsünde Reinfeld, şatoya ulaşmaya çalışırken köylüler tarafından ora
olduğu ve şatonun vampirlerin mekânı olduğu konusunda uyarılmaktadır. Aynı zamanda şatonun 
Karpat Dağları’nın tekinsiz bir yerinde konumlanması, şatonun gotik imgesini güçlendirmektedir. 
Nitekim daha önce de belirtildiği gibi, 18. Yüzyılda yöne
kaleler aracılığıyla güç gösterisi olarak sunmaya başlamıştır. Dracula’nın şatosu da köylülerin 
korktuğu ve çekindiği bir yer olarak algılanması bakımından gotik mimarinin niteliklerini 
barındırmaktadır. 

Canavar ve Vampir motifini Dracula karakteri üzerinden birlikte ele almak mümkündür.  Korku 
filmlerinde olay örgüsünün devinimini sa
müdahale etmesi sebebiyle, film öyküsündeki karakterler bu tehdide karşı koymaya ve canavarı yok 
etmeye çalışırlar (Bordwell ve Thompson, 2012, s. 340). Nitekim Dracula, film öyküsünde Mina ve 
Lucy karakterlerine karşı bir tehdit unsuru olmasının yanı sıra aynı zamanda baştan çıkaran ve 
kurbanlarının kanını içen bir vampir olarak yer almaktadır. Dracula Lucy’yi vampire çevirerek onun 
var olan yaşamını değiştirir. Aynı zamanda ilgisini Mina’ya çevire
etmektedir. Bu durum gotik romanda Canavar’ın üstlendiği bir görev olup, filmde de 
gözlemlenebilmektedir. Öte yandan, daha önce de belirtildiği üzere, Dracula karakterinin vampir 
avcısı Van Helsing’i tehdit eden ve kendi 
aristokrat bir rol üstlenerek, vampirin folklordaki “köylü” konumundan “aristokrat” konumuna 
geçişinin de önemli bir örneğidir. Brigid Cherry’ye göre (2014, s. 41) korkunun gotik biçimlerinde 
canavar açık bir şekilde insanlık dışıdır ve anlatıda yer alan metafizik ögenin dinsel niteliği vardır. 
Dracula, normal bir canlı olmaması yönüyle bahsi geçen tanıma uymaktadır. Ayrıca olay örgüsünde 
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yolculuğu sırasında Dracula’ya hizmet eder. Limandaki görevliler Dracula’nın da içinde olduğu 
gemiyi incelediklerinde mürettebatın tamamının öldüğünü, yalnızca Reinfeld’in sağ olduğunu 
görürler. Reinfeld, deli teşhisi konularak akıl hastanesine yatırılır. Dracula ise sokakta kanını emdiği 
kurbanlarla varlığını sürdürmektedir. Satın aldığı manastırın yanı başındaki akıl hastanesinde çalışan 

ack Seward ile tanışarak, doktorun kızı Mina ve Lucy Weston’a yakınlaşan Dracula, aynı 
gece yarasa kılığında Lucy’nin odasına girer ve kanını içerek, onu bir vampire dönüştürür. Bu sırada 
akıl hastanesinde Reinfeld’in tedavisi devam ederken, Doktor Van Helsing, Reinfeld’in durumunu 
vampirlerle ilişkilendirmektedir. Reinfeld, Doktor Reward’ı kızı Mina’nın tehlikede olacağı 
konusunda uyarır ancak bu uyarı diğerleri tarafından dikkate alınmaz. Dracula Lucy’ye yaptığı gibi, 
bir yarasa kılığında Mina’nın odasına girerek, onun kanını içer. Bu süreçte Van Helsing, Dracula’nın 
bir vampir olduğundan emin olur ve bu durumu Mina’nın nişanlısı John Harker’a ve Doktor Seward’a 
izah eder. Van Helsing’e göre Mina’nın hayatını kurtarabilmek için Dracula’nın gizlendiği yerin
bulunması ve kalbine kazık çakarak yok edilmesi gerekmektedir. Dracula, Van Helsing’i sırrını 
öğrenmekle yetinmesi ve ülkesine geri dönmesi konusunda uyarır ve Mina’nın gece yarısı bir vampire 
dönüşeceğini söyler. Van Helsing bu tehdit karşısında Doktor Seward ve John Harker ile harekete 
geçer. Bu sırada Dracula, Mina’yı evinden kaçırarak manastıra getirir. Film Van Helsing, Doktor 
Seward ve John Harker’ın Dracula’nın manastırının dehlizlerinde Dracula’nın tabutunu bulması ve 

na’yı kurtarmasıyla sona erer. 

Filmde Hayaletli Ev motifinin karşılığının yansıması olarak Dracula’nın şatosunu ve Londra’daki 
Carfax Manastırı’nı göstermek mümkündür. Dracula’nın Transilvanya’daki şatosu, Punter ve Byron’ın 

ndelik yaşamın devam ettiği ancak mezarlığı andıran zindanların olduğu, 
karakterlerin koridorlarda kaybolduğu ve yön duygusunu yitirdikleri mekân” tanımlamasına birebir 
uymaktadır. Film öyküsünde Reinfeld, şatoya ulaşmaya çalışırken köylüler tarafından ora
olduğu ve şatonun vampirlerin mekânı olduğu konusunda uyarılmaktadır. Aynı zamanda şatonun 
Karpat Dağları’nın tekinsiz bir yerinde konumlanması, şatonun gotik imgesini güçlendirmektedir. 
Nitekim daha önce de belirtildiği gibi, 18. Yüzyılda yönetici sınıf gotik mimariyi, inşa ettiği görkemli 
kaleler aracılığıyla güç gösterisi olarak sunmaya başlamıştır. Dracula’nın şatosu da köylülerin 
korktuğu ve çekindiği bir yer olarak algılanması bakımından gotik mimarinin niteliklerini 

var ve Vampir motifini Dracula karakteri üzerinden birlikte ele almak mümkündür.  Korku 
filmlerinde olay örgüsünün devinimini sağlayan şey canavarın eylemleridir. Canavarın normal yaşama 
müdahale etmesi sebebiyle, film öyküsündeki karakterler bu tehdide karşı koymaya ve canavarı yok 
etmeye çalışırlar (Bordwell ve Thompson, 2012, s. 340). Nitekim Dracula, film öyküsünde Mina ve 

karakterlerine karşı bir tehdit unsuru olmasının yanı sıra aynı zamanda baştan çıkaran ve 
kurbanlarının kanını içen bir vampir olarak yer almaktadır. Dracula Lucy’yi vampire çevirerek onun 
var olan yaşamını değiştirir. Aynı zamanda ilgisini Mina’ya çevirerek, onun var olan yaşamını tehdit 
etmektedir. Bu durum gotik romanda Canavar’ın üstlendiği bir görev olup, filmde de 
gözlemlenebilmektedir. Öte yandan, daha önce de belirtildiği üzere, Dracula karakterinin vampir 
avcısı Van Helsing’i tehdit eden ve kendi manastırının güvenliğini korumaya çalışan yönüyle acımasız 
aristokrat bir rol üstlenerek, vampirin folklordaki “köylü” konumundan “aristokrat” konumuna 
geçişinin de önemli bir örneğidir. Brigid Cherry’ye göre (2014, s. 41) korkunun gotik biçimlerinde 

ar açık bir şekilde insanlık dışıdır ve anlatıda yer alan metafizik ögenin dinsel niteliği vardır. 
Dracula, normal bir canlı olmaması yönüyle bahsi geçen tanıma uymaktadır. Ayrıca olay örgüsünde 

yolculuğu sırasında Dracula’ya hizmet eder. Limandaki görevliler Dracula’nın da içinde olduğu 
ğünü, yalnızca Reinfeld’in sağ olduğunu 

görürler. Reinfeld, deli teşhisi konularak akıl hastanesine yatırılır. Dracula ise sokakta kanını emdiği 
kurbanlarla varlığını sürdürmektedir. Satın aldığı manastırın yanı başındaki akıl hastanesinde çalışan 

ack Seward ile tanışarak, doktorun kızı Mina ve Lucy Weston’a yakınlaşan Dracula, aynı 
gece yarasa kılığında Lucy’nin odasına girer ve kanını içerek, onu bir vampire dönüştürür. Bu sırada 

sing, Reinfeld’in durumunu 
vampirlerle ilişkilendirmektedir. Reinfeld, Doktor Reward’ı kızı Mina’nın tehlikede olacağı 
konusunda uyarır ancak bu uyarı diğerleri tarafından dikkate alınmaz. Dracula Lucy’ye yaptığı gibi, 

girerek, onun kanını içer. Bu süreçte Van Helsing, Dracula’nın 
bir vampir olduğundan emin olur ve bu durumu Mina’nın nişanlısı John Harker’a ve Doktor Seward’a 
izah eder. Van Helsing’e göre Mina’nın hayatını kurtarabilmek için Dracula’nın gizlendiği yerin 
bulunması ve kalbine kazık çakarak yok edilmesi gerekmektedir. Dracula, Van Helsing’i sırrını 
öğrenmekle yetinmesi ve ülkesine geri dönmesi konusunda uyarır ve Mina’nın gece yarısı bir vampire 

eward ve John Harker ile harekete 
geçer. Bu sırada Dracula, Mina’yı evinden kaçırarak manastıra getirir. Film Van Helsing, Doktor 
Seward ve John Harker’ın Dracula’nın manastırının dehlizlerinde Dracula’nın tabutunu bulması ve 

Filmde Hayaletli Ev motifinin karşılığının yansıması olarak Dracula’nın şatosunu ve Londra’daki 
Carfax Manastırı’nı göstermek mümkündür. Dracula’nın Transilvanya’daki şatosu, Punter ve Byron’ın 

ndelik yaşamın devam ettiği ancak mezarlığı andıran zindanların olduğu, 
karakterlerin koridorlarda kaybolduğu ve yön duygusunu yitirdikleri mekân” tanımlamasına birebir 
uymaktadır. Film öyküsünde Reinfeld, şatoya ulaşmaya çalışırken köylüler tarafından oranın lanetli 
olduğu ve şatonun vampirlerin mekânı olduğu konusunda uyarılmaktadır. Aynı zamanda şatonun 
Karpat Dağları’nın tekinsiz bir yerinde konumlanması, şatonun gotik imgesini güçlendirmektedir. 

tici sınıf gotik mimariyi, inşa ettiği görkemli 
kaleler aracılığıyla güç gösterisi olarak sunmaya başlamıştır. Dracula’nın şatosu da köylülerin 
korktuğu ve çekindiği bir yer olarak algılanması bakımından gotik mimarinin niteliklerini 

var ve Vampir motifini Dracula karakteri üzerinden birlikte ele almak mümkündür.  Korku 
ğlayan şey canavarın eylemleridir. Canavarın normal yaşama 

müdahale etmesi sebebiyle, film öyküsündeki karakterler bu tehdide karşı koymaya ve canavarı yok 
etmeye çalışırlar (Bordwell ve Thompson, 2012, s. 340). Nitekim Dracula, film öyküsünde Mina ve 

karakterlerine karşı bir tehdit unsuru olmasının yanı sıra aynı zamanda baştan çıkaran ve 
kurbanlarının kanını içen bir vampir olarak yer almaktadır. Dracula Lucy’yi vampire çevirerek onun 

rek, onun var olan yaşamını tehdit 
etmektedir. Bu durum gotik romanda Canavar’ın üstlendiği bir görev olup, filmde de 
gözlemlenebilmektedir. Öte yandan, daha önce de belirtildiği üzere, Dracula karakterinin vampir 

manastırının güvenliğini korumaya çalışan yönüyle acımasız 
aristokrat bir rol üstlenerek, vampirin folklordaki “köylü” konumundan “aristokrat” konumuna 
geçişinin de önemli bir örneğidir. Brigid Cherry’ye göre (2014, s. 41) korkunun gotik biçimlerinde 

ar açık bir şekilde insanlık dışıdır ve anlatıda yer alan metafizik ögenin dinsel niteliği vardır. 
Dracula, normal bir canlı olmaması yönüyle bahsi geçen tanıma uymaktadır. Ayrıca olay örgüsünde 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 
Van Helsing’in haç gibi dini bir unsuru kullanarak Dracula’yı
metafizik ögenin dinsel yönüne vurgu yapmaktadır.

Zulüm ve Paranoya, film öyküsünde Mina’nın Dracula tarafından ısırıldığı ancak bunu John Harker’a 
açıklarken duyduğu köpek ulumaları, sisli bir atmosfer ve gördüğü iki
çalıştığı ancak Doktor Seward ve John Harker’ın bu olaya “kâbus” olarak açıklama getirdiği sahne ile 
örneklemek mümkündür. Bu paranoya hâli, Van Helsing’in Dracula’nın bir vampir olduğunu 
açıkladığı sahne ile bozulmaktadır. Böylec
değişkenliğine filmde de rastlanmaktadır.

Tekinsiz motifinin filmdeki ilk örneği olarak köylülerin Reinfeld’i Dracula’nın şatosuna gitmemesi 
için ikna etmeye çalıştığı sahneyi göstermek mümkündür. Daha
kavramı, ölüm korkusunu barındırmaktadır. Köylülerin Dracula’nın şatosuna karşı besledikleri şüphe 
ve korku, tekinsizliği ortaya çıkaran ögelerden biridir. Ayrıca filmin neredeyse bütününe yansıyan 
vampirlik şüphesi ve Lucy ile Mina’nın başına gelen gizemli olayların şüpheci merakı, Tekinsiz 
motifini beslemektedir. 

İstismar teması, filmde Reinfeld ile başlamakla birlikte Lucy ve Mina ile devam etmektedir. Dracula 
Reinfeld’i kölesi konumuna getirerek onu anlatı boyunca ke
Dracula tarafından Lucy’nin vampire dönüştürülmesi ve Mina’nın ısırılması, gotik edebiyatta içkin 
olan “kadının istismarı” ile örtüşen bir kullanımdır.

Halüsinasyon ve Uyuşturucu, film öyküsünde Paranoya motifiyle bi
örgüsünde Mina’nın, kendisini Dracula’nın ısırması sonucu, başından geçenleri berrak bir şekilde 
anımsayamaması Gotik romanda yer alan “uykuyla uyanıklık arasında olma” hissinin ve “karakterin 
olaylara buğulu bir pencereden baka
ısırığının etkisinde olan Mina’nın John Harker ile olan konuşması sırasında sergilediği tutarsız tavır ve 
söylemleri de Halüsinasyon ve Uyuşturucu motifiyle izah etmek mümkündür. Nitekim Mina’
patolojik davranışı, Dracula’nın onu ısırmasından ve kendisine kanını içirmesinden sonra ortaya çıkan 
bir sonuçtur. 

Görüldüğü üzere Dracula (1931) filminde, gotik romanda yer alan motiflerin yansımalarını 
gözlemlemek mümkündür. Dracula (1931) filmi, ay
örneklerinden biri olması bakımından da önemlidir. Filmde Dracula’nın şatosunda yer alan eski 
eşyalar, tek tük yanan mumlar ve duvarların aralarından sarkan örümcek ağları gibi kullanımlar gotik 
anlatı formunda yer alan Hayaletli Ev imgesini güçlendirmektedir.  Dracula karakterinin giydiği 
pelerinli elbise ve yüzündeki soluk renkli makyaj, canavarın diğer karakterler ile olan farklılığını 
ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda vampirin insan dışılığını da vurgulamaktadı
filmde kullanılan loş aydınlatma ile yaratılan atmosfer, gotik anlatıyı güçlendirmesi açısından 
önemlidir. Nitekim daha güçlü kontrast ve daha keskin gölgeler yaratan loş aydınlatma özellikle 
Dracula’nın eylem alanlarında çokça kullanılmaktad
gotik mizanseni destekleyen unsurlardan biri de stüdyo dönemi korku filmlerinin önemli 
oyuncularından biri olan Béla Lugosi’nin oyunculuğudur. Nitekim Béla Lugosi, Frankenstein (1931) 
filminin yıldızı Boris Karloff ile birlikte gotik sinemanın kültürel ikonlarından biri hâline gelmişlerdir. 
Oyuncu, Dracula (1931) filmindeki yüz ifadeleri, aksanı ve hareketleriyle Dracula karakterinin film 
öyküsü içindeki Canavar yönünü ortaya koymaktadır.
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Van Helsing’in haç gibi dini bir unsuru kullanarak Dracula’yı uzaklaştırabilmesi, anlatıda yer alan 
metafizik ögenin dinsel yönüne vurgu yapmaktadır. 

Zulüm ve Paranoya, film öyküsünde Mina’nın Dracula tarafından ısırıldığı ancak bunu John Harker’a 
açıklarken duyduğu köpek ulumaları, sisli bir atmosfer ve gördüğü iki kızıl gözle ifade etmeye 
çalıştığı ancak Doktor Seward ve John Harker’ın bu olaya “kâbus” olarak açıklama getirdiği sahne ile 
örneklemek mümkündür. Bu paranoya hâli, Van Helsing’in Dracula’nın bir vampir olduğunu 
açıkladığı sahne ile bozulmaktadır. Böylece gotik anlatıdaki olay örgüsü içinde sunulan bilginin 
değişkenliğine filmde de rastlanmaktadır. 

Tekinsiz motifinin filmdeki ilk örneği olarak köylülerin Reinfeld’i Dracula’nın şatosuna gitmemesi 
için ikna etmeye çalıştığı sahneyi göstermek mümkündür. Daha önce de belirtildiği üzere tekinsiz 
kavramı, ölüm korkusunu barındırmaktadır. Köylülerin Dracula’nın şatosuna karşı besledikleri şüphe 
ve korku, tekinsizliği ortaya çıkaran ögelerden biridir. Ayrıca filmin neredeyse bütününe yansıyan 

Lucy ile Mina’nın başına gelen gizemli olayların şüpheci merakı, Tekinsiz 

İstismar teması, filmde Reinfeld ile başlamakla birlikte Lucy ve Mina ile devam etmektedir. Dracula 
Reinfeld’i kölesi konumuna getirerek onu anlatı boyunca kendi yararına kullanmaktadır. Öte yandan 
Dracula tarafından Lucy’nin vampire dönüştürülmesi ve Mina’nın ısırılması, gotik edebiyatta içkin 
olan “kadının istismarı” ile örtüşen bir kullanımdır. 

Halüsinasyon ve Uyuşturucu, film öyküsünde Paranoya motifiyle birlikte ele alınabilir. Olay 
örgüsünde Mina’nın, kendisini Dracula’nın ısırması sonucu, başından geçenleri berrak bir şekilde 
anımsayamaması Gotik romanda yer alan “uykuyla uyanıklık arasında olma” hissinin ve “karakterin 
olaylara buğulu bir pencereden bakarak şahit olması” özelliğinin bir örneğidir. Ayrıca Dracula’nın 
ısırığının etkisinde olan Mina’nın John Harker ile olan konuşması sırasında sergilediği tutarsız tavır ve 
söylemleri de Halüsinasyon ve Uyuşturucu motifiyle izah etmek mümkündür. Nitekim Mina’
patolojik davranışı, Dracula’nın onu ısırmasından ve kendisine kanını içirmesinden sonra ortaya çıkan 

Görüldüğü üzere Dracula (1931) filminde, gotik romanda yer alan motiflerin yansımalarını 
gözlemlemek mümkündür. Dracula (1931) filmi, aynı zamanda sinemada gotik mizansenin ilk 
örneklerinden biri olması bakımından da önemlidir. Filmde Dracula’nın şatosunda yer alan eski 
eşyalar, tek tük yanan mumlar ve duvarların aralarından sarkan örümcek ağları gibi kullanımlar gotik 

alan Hayaletli Ev imgesini güçlendirmektedir.  Dracula karakterinin giydiği 
pelerinli elbise ve yüzündeki soluk renkli makyaj, canavarın diğer karakterler ile olan farklılığını 
ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda vampirin insan dışılığını da vurgulamaktadı
filmde kullanılan loş aydınlatma ile yaratılan atmosfer, gotik anlatıyı güçlendirmesi açısından 
önemlidir. Nitekim daha güçlü kontrast ve daha keskin gölgeler yaratan loş aydınlatma özellikle 
Dracula’nın eylem alanlarında çokça kullanılmaktadır (Bordwell ve Thompson, 2012, 136). Filmde 
gotik mizanseni destekleyen unsurlardan biri de stüdyo dönemi korku filmlerinin önemli 
oyuncularından biri olan Béla Lugosi’nin oyunculuğudur. Nitekim Béla Lugosi, Frankenstein (1931) 

off ile birlikte gotik sinemanın kültürel ikonlarından biri hâline gelmişlerdir. 
Oyuncu, Dracula (1931) filmindeki yüz ifadeleri, aksanı ve hareketleriyle Dracula karakterinin film 
öyküsü içindeki Canavar yönünü ortaya koymaktadır. 

uzaklaştırabilmesi, anlatıda yer alan 

Zulüm ve Paranoya, film öyküsünde Mina’nın Dracula tarafından ısırıldığı ancak bunu John Harker’a 
kızıl gözle ifade etmeye 

çalıştığı ancak Doktor Seward ve John Harker’ın bu olaya “kâbus” olarak açıklama getirdiği sahne ile 
örneklemek mümkündür. Bu paranoya hâli, Van Helsing’in Dracula’nın bir vampir olduğunu 

e gotik anlatıdaki olay örgüsü içinde sunulan bilginin 

Tekinsiz motifinin filmdeki ilk örneği olarak köylülerin Reinfeld’i Dracula’nın şatosuna gitmemesi 
önce de belirtildiği üzere tekinsiz 

kavramı, ölüm korkusunu barındırmaktadır. Köylülerin Dracula’nın şatosuna karşı besledikleri şüphe 
ve korku, tekinsizliği ortaya çıkaran ögelerden biridir. Ayrıca filmin neredeyse bütününe yansıyan 

Lucy ile Mina’nın başına gelen gizemli olayların şüpheci merakı, Tekinsiz 

İstismar teması, filmde Reinfeld ile başlamakla birlikte Lucy ve Mina ile devam etmektedir. Dracula 
ndi yararına kullanmaktadır. Öte yandan 

Dracula tarafından Lucy’nin vampire dönüştürülmesi ve Mina’nın ısırılması, gotik edebiyatta içkin 

rlikte ele alınabilir. Olay 
örgüsünde Mina’nın, kendisini Dracula’nın ısırması sonucu, başından geçenleri berrak bir şekilde 
anımsayamaması Gotik romanda yer alan “uykuyla uyanıklık arasında olma” hissinin ve “karakterin 

rak şahit olması” özelliğinin bir örneğidir. Ayrıca Dracula’nın 
ısırığının etkisinde olan Mina’nın John Harker ile olan konuşması sırasında sergilediği tutarsız tavır ve 
söylemleri de Halüsinasyon ve Uyuşturucu motifiyle izah etmek mümkündür. Nitekim Mina’nın 
patolojik davranışı, Dracula’nın onu ısırmasından ve kendisine kanını içirmesinden sonra ortaya çıkan 

Görüldüğü üzere Dracula (1931) filminde, gotik romanda yer alan motiflerin yansımalarını 
nı zamanda sinemada gotik mizansenin ilk 

örneklerinden biri olması bakımından da önemlidir. Filmde Dracula’nın şatosunda yer alan eski 
eşyalar, tek tük yanan mumlar ve duvarların aralarından sarkan örümcek ağları gibi kullanımlar gotik 

alan Hayaletli Ev imgesini güçlendirmektedir.  Dracula karakterinin giydiği 
pelerinli elbise ve yüzündeki soluk renkli makyaj, canavarın diğer karakterler ile olan farklılığını 
ortaya koymaktadır. Bu aynı zamanda vampirin insan dışılığını da vurgulamaktadır. Öte yandan 
filmde kullanılan loş aydınlatma ile yaratılan atmosfer, gotik anlatıyı güçlendirmesi açısından 
önemlidir. Nitekim daha güçlü kontrast ve daha keskin gölgeler yaratan loş aydınlatma özellikle 

ır (Bordwell ve Thompson, 2012, 136). Filmde 
gotik mizanseni destekleyen unsurlardan biri de stüdyo dönemi korku filmlerinin önemli 
oyuncularından biri olan Béla Lugosi’nin oyunculuğudur. Nitekim Béla Lugosi, Frankenstein (1931) 

off ile birlikte gotik sinemanın kültürel ikonlarından biri hâline gelmişlerdir. 
Oyuncu, Dracula (1931) filmindeki yüz ifadeleri, aksanı ve hareketleriyle Dracula karakterinin film 
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SONUÇ 

Sinemadaki diğer türlerin aksine, kesin sınırlarını belirlemenin zor olduğu korku türü, ortaya çıktığı 
dönemin ve toplumun koşullarına bağlı olarak güncellenen bir türdür. Toplumun korkularıyla yakın 
ilişki içinde olan korku türü, filmlerin yapıldığı coğrafyanın ve sosyal y
çeşitlenerek pek çok alt türe ayrılmış durumdadır. Benzer şekilde gotik kavramının da toplumsal 
olaylardan bağımsız olmadığı ve değişken yapısı sebebiyle müphem bir kalıba yerleştiği 
görülmektedir. Sanatın çeşitli alanlarında karanlı
temsil unsuru hâline gelen gotik, bu temsillerin özellikle edebiyat alanında yinelenmesiyle kendine 
özgü bir anlatı formu hâline gelmiştir. Sinemada korku imgelerinin yerleşmeye başladığı ilk 
dönemlerde gotik anlatı formundan yararlanıldığı görülmektedir. Amerikan korku sinemasının 
yükselişe geçmesini sağlayan Universal Stüdyoları, 1931
filmlerini çektiği gotik edebiyat uyarlamalarıyla gotiğin konusunu, karakterleri
atmosferini sinemaya yansıtmıştır. Nitekim Amerikan korku sinemasının en çok ses getiren 
filmlerinden biri olan Dracula (1931) filminde, gotik romanın olay örgüsü, duygu durumu, karakter 
yapısı ve atmosferinde yer alan Hayalet Ev, 
İstismar, Halüsinasyon ve Uyuşturucu gibi gotik motiflerin tespiti bu teoriyi güçlendirmektedir. 
Amerikan korku sinemasının ilk dönemindeki gotik etkisini tek bir film üzerinden ispat etmenin 
mümkün olmadığı gerçeği, bir sonraki tür çalışmalarında gotik kavramının ötelenmesine sebep olacağı 
anlamına gelmemektedir. Nitekim, özellikle Amerikan sinemasında korku türü araştırmalarının 
özellikle stüdyo dönemi içindeki üretimlerde gotik edebiyat uyarlamalarının say
bir sonraki çalışmalar için gotik sinemanın varlığına dikkat çekmeyi gerekli kılmaktadır. Sinemada 
endüstrisinde edebiyat uyarlamalarının yapılmasının en büyük sebeplerinden birinin ticari kaygılar 
olduğu açıktır. 1930’lu yıllardan itibaren Amerikan sinemasında izlenme başarısı yakalayan korku 
filmlerinin çoğunlukla gotik romanlara dayanması ise gotiğin sinemadaki imgesel dönüşümünün 
önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda teknolojiden ve gündelik yaşamdan aldığı imgelerle 
değişime uğramaya, zenginleşmeye devam eden Amerikan korku sinemasının tohumlarını atan bir 
form olması bakımından “gotik” sanat formunun, tür araştırmalarında üzerine daha fazla düşünülmeyi 
hak eden bir kavram olduğu düşünülmektedir. Nitekim Amerikan korku sinemasın
gotik edebiyat uyarlamalarının, günümüzde bile yeniden çevrimlerinin yapılmaya devam edilmesi 
gotiğin uzunca bir süre sinemayı etkileyeceğinin işaretlerinden biridir. 
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ürlerin aksine, kesin sınırlarını belirlemenin zor olduğu korku türü, ortaya çıktığı 
dönemin ve toplumun koşullarına bağlı olarak güncellenen bir türdür. Toplumun korkularıyla yakın 
ilişki içinde olan korku türü, filmlerin yapıldığı coğrafyanın ve sosyal yaşantının korkularıyla 
çeşitlenerek pek çok alt türe ayrılmış durumdadır. Benzer şekilde gotik kavramının da toplumsal 
olaylardan bağımsız olmadığı ve değişken yapısı sebebiyle müphem bir kalıba yerleştiği 
görülmektedir. Sanatın çeşitli alanlarında karanlık, kanlı ve “klasik” olanın karşısında konumlanan bir 
temsil unsuru hâline gelen gotik, bu temsillerin özellikle edebiyat alanında yinelenmesiyle kendine 
özgü bir anlatı formu hâline gelmiştir. Sinemada korku imgelerinin yerleşmeye başladığı ilk 

gotik anlatı formundan yararlanıldığı görülmektedir. Amerikan korku sinemasının 
yükselişe geçmesini sağlayan Universal Stüdyoları, 1931-1956 yılları arasında yaptığı ve devam 
filmlerini çektiği gotik edebiyat uyarlamalarıyla gotiğin konusunu, karakterlerini, dekorunu, ışığını ve 
atmosferini sinemaya yansıtmıştır. Nitekim Amerikan korku sinemasının en çok ses getiren 

(1931) filminde, gotik romanın olay örgüsü, duygu durumu, karakter 
yapısı ve atmosferinde yer alan Hayalet Ev, Canavar, Vampir, Zulüm ve Paranoya, Tekinsizlik, 
İstismar, Halüsinasyon ve Uyuşturucu gibi gotik motiflerin tespiti bu teoriyi güçlendirmektedir. 
Amerikan korku sinemasının ilk dönemindeki gotik etkisini tek bir film üzerinden ispat etmenin 

gerçeği, bir sonraki tür çalışmalarında gotik kavramının ötelenmesine sebep olacağı 
anlamına gelmemektedir. Nitekim, özellikle Amerikan sinemasında korku türü araştırmalarının 
özellikle stüdyo dönemi içindeki üretimlerde gotik edebiyat uyarlamalarının sayıca fazlalığı, yapılacak 
bir sonraki çalışmalar için gotik sinemanın varlığına dikkat çekmeyi gerekli kılmaktadır. Sinemada 
endüstrisinde edebiyat uyarlamalarının yapılmasının en büyük sebeplerinden birinin ticari kaygılar 

itibaren Amerikan sinemasında izlenme başarısı yakalayan korku 
filmlerinin çoğunlukla gotik romanlara dayanması ise gotiğin sinemadaki imgesel dönüşümünün 
önemini vurgulamaktadır. Aynı zamanda teknolojiden ve gündelik yaşamdan aldığı imgelerle 

ramaya, zenginleşmeye devam eden Amerikan korku sinemasının tohumlarını atan bir 
form olması bakımından “gotik” sanat formunun, tür araştırmalarında üzerine daha fazla düşünülmeyi 
hak eden bir kavram olduğu düşünülmektedir. Nitekim Amerikan korku sinemasının temellerini atan 
gotik edebiyat uyarlamalarının, günümüzde bile yeniden çevrimlerinin yapılmaya devam edilmesi 
gotiğin uzunca bir süre sinemayı etkileyeceğinin işaretlerinden biridir.  
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Özet 

Son dönem Türkiye Sineması’nda hayvan imgesi kullanımının arttığı gözlenmektedir. Sivas, Abluka, 
Sarmaşık gibi filmlerde sıklıkla karşılaşılan hayvan imgelerinin anlatıma farklı yüzeyler kattığı 
düşünülmektedir. Hayvan imgelerinin çeşitli okumaları ol
Alper’in yönettiği Abluka filmi Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin ‘hayvan
Derrida’nın ‘olduğum hayvan’ kavramları üzerinden bir okumaya tabi tutulacaktır. Deleuze ve Guattari 
oluş blokları olarak kavramsallaştırdıkları anlatılarında, oluş kavramının farklı ilişkiler ve bağlantılar 
kurabilme özelliğinden bahsederler. Hayvan
kitabından yola çıkarak tanımlamaya çalışırlar. Gregor Samsa, an
yaklaştığı hikâyesinde, varlığını farklı oluşların imkânlılığına açar. Hayvan
ve düşünme yetisi olmayan bir böceğe dönüşmüş olarak tanımlamaz, aksine bu oluşu insan bedeninin 
kısıtlayıcı örgütlenmesinin bir parçalanışı olarak betimler. Bu parçalanış, insana farklı oluşların imkânını, 
farklı anlam yüzeylerinin ve farklı ilişkisel kesişimlerin olanaklılığını vaat eder. Bu vaat, insanın öznel 
oluşumunu deforme edecek, onu farklı öznelliklere ya da
haline sürükleyecektir. Sınırlarla kesilmeyen bu düşünme ve düşleme eylemi, kimliksiz, bedensiz ve 
köksüzdür. Felsefede hayvan sorunu Deleuze ve Guattari’nin dışında Derrida tarafından da ele alınmıştır. 
Yapısöküm felsefesinin mimarı Derrida, Batı Felsefesinin temel metinlerinde yer alan hiyerarşik 
dikotomileri ya da karşıtlıkları çıkmazlarından kavrayarak yapısöküme uğratır. Bu karşıtlıklardan biri de 
insan-hayvan karşıtlığıdır. Bu karşıtlığa göre insan teolojik
da aklını kullanarak iletişim kurabilen yegâne canlı oluşuyla hayvandan ayrılır. Bu düşünsel arkaplan 
hayvanın karşısında insanın konumunu üstün tutarak hayvanı ötekileştirir. Derrida ‘olduğum hayvan’ 
söylemiyle insanın lehine olan insan
hayvan arasında ne insan ne de hayvan hem insan hem de hayvan olarak tanımlanacak üçüncü bir tür 
üzerine düşünmek gerekmektedir. Çalışmada, Emin Alper tarafında
Ahmet karakterinin filmsel evrende gelişim süreci göz önünde bulundurularak incelenecek, ‘hayvan
ve ‘olduğum hayvan’ kavramlarıyla farklı olanakların imkânı üzerine düşünülecektir.

Anahtar Kelimeler: Hayvan-Oluş; 

 

In Frenzy Film, ‘Becoming Animal’ or ‘The Animal That Therefore I’m’

Abstract 

It is observed that the use of animal images increasing in the recent Turkish Cinema. Sivas, Abluka, 
Sarmaşık are different films that use 
readings of animal images, in this study the film Abluka directed by Emin Alper in 2015 will be subject 
to a reading through Gilles Deleuze and Felix Guattari's 'becoming
animal that therefore i’m' concepts. Deleuze and Guattari conceptualizes 'blocks of becoming' and they 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

35 

Abluka Filminde ‘Hayvan Oluş’ ya da ‘Olduğum Hayvan’
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Son dönem Türkiye Sineması’nda hayvan imgesi kullanımının arttığı gözlenmektedir. Sivas, Abluka, 
Sarmaşık gibi filmlerde sıklıkla karşılaşılan hayvan imgelerinin anlatıma farklı yüzeyler kattığı 
düşünülmektedir. Hayvan imgelerinin çeşitli okumaları olmakla birlikte, bu çalışmada 2015 yılında Emin 
Alper’in yönettiği Abluka filmi Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin ‘hayvan-oluş’ ve Jacques 
Derrida’nın ‘olduğum hayvan’ kavramları üzerinden bir okumaya tabi tutulacaktır. Deleuze ve Guattari 

olarak kavramsallaştırdıkları anlatılarında, oluş kavramının farklı ilişkiler ve bağlantılar 
kurabilme özelliğinden bahsederler. Hayvan-oluş kavramını özellikle Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ adlı 
kitabından yola çıkarak tanımlamaya çalışırlar. Gregor Samsa, an be an insandan uzaklaşıp hayvana 
yaklaştığı hikâyesinde, varlığını farklı oluşların imkânlılığına açar. Hayvan-oluş kavramı Samsa’yı, dilsiz 
ve düşünme yetisi olmayan bir böceğe dönüşmüş olarak tanımlamaz, aksine bu oluşu insan bedeninin 

lenmesinin bir parçalanışı olarak betimler. Bu parçalanış, insana farklı oluşların imkânını, 
farklı anlam yüzeylerinin ve farklı ilişkisel kesişimlerin olanaklılığını vaat eder. Bu vaat, insanın öznel 
oluşumunu deforme edecek, onu farklı öznelliklere ya da öznelliklerin olmadığı bir düşünme, düşleme 
haline sürükleyecektir. Sınırlarla kesilmeyen bu düşünme ve düşleme eylemi, kimliksiz, bedensiz ve 
köksüzdür. Felsefede hayvan sorunu Deleuze ve Guattari’nin dışında Derrida tarafından da ele alınmıştır. 

üm felsefesinin mimarı Derrida, Batı Felsefesinin temel metinlerinde yer alan hiyerarşik 
dikotomileri ya da karşıtlıkları çıkmazlarından kavrayarak yapısöküme uğratır. Bu karşıtlıklardan biri de 

hayvan karşıtlığıdır. Bu karşıtlığa göre insan teolojik anlamıyla tanrının sureti, hümanist yaklaşımla 
da aklını kullanarak iletişim kurabilen yegâne canlı oluşuyla hayvandan ayrılır. Bu düşünsel arkaplan 
hayvanın karşısında insanın konumunu üstün tutarak hayvanı ötekileştirir. Derrida ‘olduğum hayvan’ 

yle insanın lehine olan insan-hayvan karşıtlığına son vermeye çalışır. Derrida’ya göre insan ve 
hayvan arasında ne insan ne de hayvan hem insan hem de hayvan olarak tanımlanacak üçüncü bir tür 
üzerine düşünmek gerekmektedir. Çalışmada, Emin Alper tarafından yönetilen Abluka filminde yer alan 
Ahmet karakterinin filmsel evrende gelişim süreci göz önünde bulundurularak incelenecek, ‘hayvan
ve ‘olduğum hayvan’ kavramlarıyla farklı olanakların imkânı üzerine düşünülecektir. 

Oluş; Olduğum Hayvan; Sinema; Türk Sineması 

In Frenzy Film, ‘Becoming Animal’ or ‘The Animal That Therefore I’m’

It is observed that the use of animal images increasing in the recent Turkish Cinema. Sivas, Abluka, 
Sarmaşık are different films that use animal images to diversify the meaning. Along with the various 
readings of animal images, in this study the film Abluka directed by Emin Alper in 2015 will be subject 
to a reading through Gilles Deleuze and Felix Guattari's 'becoming-animal' and Jacques De
animal that therefore i’m' concepts. Deleuze and Guattari conceptualizes 'blocks of becoming' and they 

‘Olduğum Hayvan’ 

Yrd. Doç. Dr.,Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi, 

Yüksek Lisans öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon, Sinema 

Son dönem Türkiye Sineması’nda hayvan imgesi kullanımının arttığı gözlenmektedir. Sivas, Abluka, 
Sarmaşık gibi filmlerde sıklıkla karşılaşılan hayvan imgelerinin anlatıma farklı yüzeyler kattığı 

makla birlikte, bu çalışmada 2015 yılında Emin 
oluş’ ve Jacques 

Derrida’nın ‘olduğum hayvan’ kavramları üzerinden bir okumaya tabi tutulacaktır. Deleuze ve Guattari 
olarak kavramsallaştırdıkları anlatılarında, oluş kavramının farklı ilişkiler ve bağlantılar 

oluş kavramını özellikle Franz Kafka’nın ‘Dönüşüm’ adlı 
be an insandan uzaklaşıp hayvana 

oluş kavramı Samsa’yı, dilsiz 
ve düşünme yetisi olmayan bir böceğe dönüşmüş olarak tanımlamaz, aksine bu oluşu insan bedeninin 

lenmesinin bir parçalanışı olarak betimler. Bu parçalanış, insana farklı oluşların imkânını, 
farklı anlam yüzeylerinin ve farklı ilişkisel kesişimlerin olanaklılığını vaat eder. Bu vaat, insanın öznel 

öznelliklerin olmadığı bir düşünme, düşleme 
haline sürükleyecektir. Sınırlarla kesilmeyen bu düşünme ve düşleme eylemi, kimliksiz, bedensiz ve 
köksüzdür. Felsefede hayvan sorunu Deleuze ve Guattari’nin dışında Derrida tarafından da ele alınmıştır. 

üm felsefesinin mimarı Derrida, Batı Felsefesinin temel metinlerinde yer alan hiyerarşik 
dikotomileri ya da karşıtlıkları çıkmazlarından kavrayarak yapısöküme uğratır. Bu karşıtlıklardan biri de 

anlamıyla tanrının sureti, hümanist yaklaşımla 
da aklını kullanarak iletişim kurabilen yegâne canlı oluşuyla hayvandan ayrılır. Bu düşünsel arkaplan 
hayvanın karşısında insanın konumunu üstün tutarak hayvanı ötekileştirir. Derrida ‘olduğum hayvan’ 

hayvan karşıtlığına son vermeye çalışır. Derrida’ya göre insan ve 
hayvan arasında ne insan ne de hayvan hem insan hem de hayvan olarak tanımlanacak üçüncü bir tür 

n yönetilen Abluka filminde yer alan 
Ahmet karakterinin filmsel evrende gelişim süreci göz önünde bulundurularak incelenecek, ‘hayvan-oluş’ 

In Frenzy Film, ‘Becoming Animal’ or ‘The Animal That Therefore I’m’ 

It is observed that the use of animal images increasing in the recent Turkish Cinema. Sivas, Abluka, 
animal images to diversify the meaning. Along with the various 

readings of animal images, in this study the film Abluka directed by Emin Alper in 2015 will be subject 
animal' and Jacques Derrida's 'the 

animal that therefore i’m' concepts. Deleuze and Guattari conceptualizes 'blocks of becoming' and they 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 

try to explain the concept of being refers to the ability to establish different relationships and connections. 
They try to define the concept of 'becoming animal', especially from Franz Kafka's book 'Transformation'. 
Gregor Samsa opens his presence to the possibility of different occurrences in his story, he is getting 
away from being a human and approaching to being an animal. The notion of 
define Samsa as a voiceless and incompetent insect, this transformation is described as a disintegration of 
the restrictive organization of the human body. This fragmentation promises the possibility of different 
beings, different meaning surfaces and different relational intersections. This promise will degenerate the 
subjective formation of being human and lead it to a different thinking of subjectivities or of subjectivities 
that do not have subjectivities. This action of thinkin
boundaries, is idle, bodyless and rootless. The philosophical animal problem was also discussed by 
Derrida except Deleuze and Guattari. Derrida, the architect of deconstructive philosophy, breaks down 
hierarchical dichotomies or opposites in the basic texts of the Western Philosophy by grasping them from 
their impasses. One of these oppositions is a human
human is the embodiment of the god in the theological sense, 
the only creature that can communicate by using their mind. This intellectual background alters the 
animal by holding the position of the person superior to the animal. Derrida tries to put an end to the 
human-animal opposition by saying 'the animal that therefore i’m'. According to Derrida, it is necessary 
to think about a third species that will be defined as both human and animal, neither human nor animal, 
between human and animal. In this study, Ahmet character i
considering his development process in the film context and will be considered on the possibility of 
different possibilities with the concepts of 'becoming

Keywords: Becoming-Animal; The Animal that therefore i’m; Cinema; Turkish Cinema

 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari: Hayvan

Deleuzeyen söylemlerin içerisinde oluş
oluş, bitki-oluş, kadın-oluş şeklinde çoğaltarak 
benliğin, ya da ruhun, içinde bulunduğu algı dünyasının sınırlarından çıkarak başka algı düzlemlerine 
başkalaşma tecrübelerine açılabilmesidir.

Bu durum pek çok film ve edebiyat eserinde karşımıza çıkmış
Herman Melville’nin Moby Dick adlı eseridir. Bu eserde Kaptan Ahab’ın deniz seferinde dev bir 
balinaya kendini kaptırması ve onu yakalayabilmek için tüm okyanus boyunca balinayı izlemesi 
anlatılmaktadır. Ahab, bu takipte mantıklı hareket etme özelliğini bir kenara bırakmış ve balinayı takip 
etme düşüncesi ve hırsı, balinayı bulma amacının önüne geçmiştir. Franz Kafka, Dönüşüm adlı 
kitabında, bir sabah uyandığında kendini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulan, Gregor 
adında bir adamın hikâyesini anlatır. Bu hikâye boyunca okur, Gregor Samsa’nın tekdüze memuriyet 
hayatının ve hatta bir nevi köleliğinin hatıralarına şahit olur. Ailesine neredeyse tek başına bakma gibi 
bir yükü üzerinde taşıyan Gregor, patronu ve ai
Ancak bu durum okura hikâyede dili geçmiş bir dille anlatılacaktır çünkü Samsa devcileyin bir böcek 
olmuş, hayata dair ne kadar sorumluluğu varsa akıp gitmiş, tek derdi bir böcek olarak ne yiyip 
içeceği sorunsalına dayanmıştır. Başta tüm bu sorumluluklarını yerine getirememek onu üzse de 
sonradan böcek-oluşun kodsuzluğuna alışır, çürük yemekler ve tavanlarda dolaşması onun en sevdiği 
aktiviteler haline gelecektir. Kafka’nın yazarlık deneyimi De
pek çok açıdan farklı bir deneyimdir. Onlara göre;
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try to explain the concept of being refers to the ability to establish different relationships and connections. 
pt of 'becoming animal', especially from Franz Kafka's book 'Transformation'. 

Gregor Samsa opens his presence to the possibility of different occurrences in his story, he is getting 
away from being a human and approaching to being an animal. The notion of becoming animal does not 
define Samsa as a voiceless and incompetent insect, this transformation is described as a disintegration of 
the restrictive organization of the human body. This fragmentation promises the possibility of different 

meaning surfaces and different relational intersections. This promise will degenerate the 
subjective formation of being human and lead it to a different thinking of subjectivities or of subjectivities 
that do not have subjectivities. This action of thinking and dreaming, which is not interrupted by 
boundaries, is idle, bodyless and rootless. The philosophical animal problem was also discussed by 
Derrida except Deleuze and Guattari. Derrida, the architect of deconstructive philosophy, breaks down 

l dichotomies or opposites in the basic texts of the Western Philosophy by grasping them from 
their impasses. One of these oppositions is a human-animal opposition. According to this opposition, 
human is the embodiment of the god in the theological sense, and with the humanist approach, human is 
the only creature that can communicate by using their mind. This intellectual background alters the 
animal by holding the position of the person superior to the animal. Derrida tries to put an end to the 

l opposition by saying 'the animal that therefore i’m'. According to Derrida, it is necessary 
to think about a third species that will be defined as both human and animal, neither human nor animal, 
between human and animal. In this study, Ahmet character in the Abluka film will be examined 
considering his development process in the film context and will be considered on the possibility of 
different possibilities with the concepts of 'becoming-animal' and 'the animal that therefore i’m'.

nimal; The Animal that therefore i’m; Cinema; Turkish Cinema 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari: Hayvan-Oluş 

Deleuzeyen söylemlerin içerisinde oluş-blokları önemli bir yer tutmaktadır. Oluş-blokları, hayvan
oluş şeklinde çoğaltarak çeşitlendirilmiştir. Önemli olan insana ait bedenin, 

benliğin, ya da ruhun, içinde bulunduğu algı dünyasının sınırlarından çıkarak başka algı düzlemlerine 
başkalaşma tecrübelerine açılabilmesidir. 

Bu durum pek çok film ve edebiyat eserinde karşımıza çıkmıştır. Bunların en ünlülerinden biri 
Herman Melville’nin Moby Dick adlı eseridir. Bu eserde Kaptan Ahab’ın deniz seferinde dev bir 
balinaya kendini kaptırması ve onu yakalayabilmek için tüm okyanus boyunca balinayı izlemesi 

mantıklı hareket etme özelliğini bir kenara bırakmış ve balinayı takip 
etme düşüncesi ve hırsı, balinayı bulma amacının önüne geçmiştir. Franz Kafka, Dönüşüm adlı 
kitabında, bir sabah uyandığında kendini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulan, Gregor 
adında bir adamın hikâyesini anlatır. Bu hikâye boyunca okur, Gregor Samsa’nın tekdüze memuriyet 
hayatının ve hatta bir nevi köleliğinin hatıralarına şahit olur. Ailesine neredeyse tek başına bakma gibi 
bir yükü üzerinde taşıyan Gregor, patronu ve ailesi arasında gidip gelen derin bir esaretin izlerini taşır. 
Ancak bu durum okura hikâyede dili geçmiş bir dille anlatılacaktır çünkü Samsa devcileyin bir böcek 
olmuş, hayata dair ne kadar sorumluluğu varsa akıp gitmiş, tek derdi bir böcek olarak ne yiyip 
içeceği sorunsalına dayanmıştır. Başta tüm bu sorumluluklarını yerine getirememek onu üzse de 

oluşun kodsuzluğuna alışır, çürük yemekler ve tavanlarda dolaşması onun en sevdiği 
aktiviteler haline gelecektir. Kafka’nın yazarlık deneyimi Deleuze ve Guattari’nin sıklıkla bahsettiği 
pek çok açıdan farklı bir deneyimdir. Onlara göre; 

try to explain the concept of being refers to the ability to establish different relationships and connections. 
pt of 'becoming animal', especially from Franz Kafka's book 'Transformation'. 

Gregor Samsa opens his presence to the possibility of different occurrences in his story, he is getting 
becoming animal does not 

define Samsa as a voiceless and incompetent insect, this transformation is described as a disintegration of 
the restrictive organization of the human body. This fragmentation promises the possibility of different 

meaning surfaces and different relational intersections. This promise will degenerate the 
subjective formation of being human and lead it to a different thinking of subjectivities or of subjectivities 

g and dreaming, which is not interrupted by 
boundaries, is idle, bodyless and rootless. The philosophical animal problem was also discussed by 
Derrida except Deleuze and Guattari. Derrida, the architect of deconstructive philosophy, breaks down 

l dichotomies or opposites in the basic texts of the Western Philosophy by grasping them from 
animal opposition. According to this opposition, 

and with the humanist approach, human is 
the only creature that can communicate by using their mind. This intellectual background alters the 
animal by holding the position of the person superior to the animal. Derrida tries to put an end to the 

l opposition by saying 'the animal that therefore i’m'. According to Derrida, it is necessary 
to think about a third species that will be defined as both human and animal, neither human nor animal, 

n the Abluka film will be examined 
considering his development process in the film context and will be considered on the possibility of 

animal' and 'the animal that therefore i’m'. 

 

blokları, hayvan-
çeşitlendirilmiştir. Önemli olan insana ait bedenin, 

benliğin, ya da ruhun, içinde bulunduğu algı dünyasının sınırlarından çıkarak başka algı düzlemlerine 

tır. Bunların en ünlülerinden biri 
Herman Melville’nin Moby Dick adlı eseridir. Bu eserde Kaptan Ahab’ın deniz seferinde dev bir 
balinaya kendini kaptırması ve onu yakalayabilmek için tüm okyanus boyunca balinayı izlemesi 

mantıklı hareket etme özelliğini bir kenara bırakmış ve balinayı takip 
etme düşüncesi ve hırsı, balinayı bulma amacının önüne geçmiştir. Franz Kafka, Dönüşüm adlı 
kitabında, bir sabah uyandığında kendini devcileyin bir böceğe dönüşmüş olarak bulan, Gregor Samsa 
adında bir adamın hikâyesini anlatır. Bu hikâye boyunca okur, Gregor Samsa’nın tekdüze memuriyet 
hayatının ve hatta bir nevi köleliğinin hatıralarına şahit olur. Ailesine neredeyse tek başına bakma gibi 

lesi arasında gidip gelen derin bir esaretin izlerini taşır. 
Ancak bu durum okura hikâyede dili geçmiş bir dille anlatılacaktır çünkü Samsa devcileyin bir böcek 
olmuş, hayata dair ne kadar sorumluluğu varsa akıp gitmiş, tek derdi bir böcek olarak ne yiyip ne 
içeceği sorunsalına dayanmıştır. Başta tüm bu sorumluluklarını yerine getirememek onu üzse de 

oluşun kodsuzluğuna alışır, çürük yemekler ve tavanlarda dolaşması onun en sevdiği 
leuze ve Guattari’nin sıklıkla bahsettiği 
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Bir yazar bir yazan adam değildir; O bir makine adamdır ve deneysel bir adamdır (aslında 
bir maymun ya da bir böcek ya da bir köpek ya da bir fare, bir 
dışı insan olmak için bir erkeğe son verir; çünkü aslında sesle ve ses yoluyla ve birinin 
hayvana dönüştüğü bir tarzla ve kesinlikle itidal gücü vasıtasıyla) (Deleuze, Guattari, 2003: 
7). 

Dolayısıyla, bir makine adam olarak Kafk
erkekliğini dışarıda bırakır ve sesle ya da dönüşüm geçirdiği hayvanın kimliğiyle bütünleşerek farklı 
öznelliklere açılır. Anlatılarına bir film eşliğinde devam ederler. 
yönetilen ve Stephen Gilbert’ın Ratman's Notebooks
ve Guattari, Bin Yayla kitabında hayvan
Film bir korku filmi gibi lanse edilmiş olsa da daha çok masala benzemektedir. Filmin başrol 
oyuncusu Willard, sosyal hayata uyum sağlayamayan, babası öldükten sonra onun yerine şirketi 
devralan art niyetli bir patronla çalışmak zorunda kalan, kaybetmeye m
karakterdir. Evde annesi, iş yerinde de patronu onu sürekli olarak yapmak istemediği şeyleri yapmaya 
zorlamaktadır. Willard bir gün işten çıktıktan sonra eve gelir ve evde annesinin kendi arkadaşlarını 
toplayıp ona sürpriz doğum günü partisi yaptığını görür ve bu durum onu daha da mutsuz eder. Partide 
kendi arkadaşları değil annesinin arkadaşlarının olmasına içerler. Partiden bir dilim pastayla kaçar ve 
evin dışında bir fare görür, fareyle doğum günü pastasını paylaşacak ve daha sonra
sürecine girecektir. Willard’ın annesi fareleri fark eder, oğlundan onları öldürmesini ne kadar istese de 
Willard’ın fareleri öldürmeyi vicdanı kaldırmaz. Onlarla güzel bir dostluk başlatır ve onlara eğitim 
verir. Patronunun işyerinin kuruluş yıldönümü kutlaması için onu çağırmaması ve ona bir sürü iş 
yaptırmasına sinirlenen Willard çantasına aldığı fareleri gizlice partiye salacak ve patronunun rezil 
olmasına sebep olacaktır.  

Gün boyu sürekli mutsuz olan Willard’ı sadece farelerin yanında m
ve evini kaybetme riski onun canını fazlasıyla sıkacak üstüne bir de patronunun onun evine göz 
dikmesi sinirlerinin iyice bozulmasına sebep olacaktır. Bu duygusal çöküntü sebebiyle iş yerine de 
fareleriyle gitmeye başlayan Willard, farelerinin içinde en sevdiği Sokrates’in patronu tarafından 
öldürülmesine sebep olacak ve daha sonrasında duygusal olarak kendisini toparlayamayacaktır. 

Fare ordusuyla patronunun evine saldıran Willard, farelerden patronunu öldürmelerini isteyecek ve 
sonra Ben isimli sürü lideri olan fareyi orada bırakarak evine kaçacaktır. 
birlikte kaderinde duraklama yaşar. İnsanlar arasında 
ofisindeki fareye benzeyen (güçü bir benzerlik) genç bir kadının ona olan ilgisine dahi yanıt verir 
(Deleuze, Guattari, 1987: 233). Evde ne kadar fare varsa boğarak öldürecek, fareye benzeyen kız 
arkadaşını yemeğe çağıracaktır. Ancak evde kız arkadaşıyla yemek yerlerken birden fare Ben dikkatini 
çekecek ancak kız arkadaşı fareyi görmeyecektir. Willard kızı evine yolladıktan sonra bir müddet 
Ben’le mücadele edecek ancak gecenin sonunda fareler tarafından parçalanara
kurtulamayacaktır.  
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Bir yazar bir yazan adam değildir; O bir makine adamdır ve deneysel bir adamdır (aslında 
bir maymun ya da bir böcek ya da bir köpek ya da bir fare, bir varlık-hayvan, bir insanlık 
dışı insan olmak için bir erkeğe son verir; çünkü aslında sesle ve ses yoluyla ve birinin 
hayvana dönüştüğü bir tarzla ve kesinlikle itidal gücü vasıtasıyla) (Deleuze, Guattari, 2003: 

Dolayısıyla, bir makine adam olarak Kafka, böceğe dönüşürken pek çok farklı açıdan insanlığını, 
erkekliğini dışarıda bırakır ve sesle ya da dönüşüm geçirdiği hayvanın kimliğiyle bütünleşerek farklı 
öznelliklere açılır. Anlatılarına bir film eşliğinde devam ederler. Daniel Mann tarafından 1971 yı

Ratman's Notebooks kitabından uyarlanan Willard filmine ise Deleuze 
ve Guattari, Bin Yayla kitabında hayvan-oluş sürecinden bahsederken ayrıntılı bir şekilde değinirler. 
Film bir korku filmi gibi lanse edilmiş olsa da daha çok masala benzemektedir. Filmin başrol 
oyuncusu Willard, sosyal hayata uyum sağlayamayan, babası öldükten sonra onun yerine şirketi 
devralan art niyetli bir patronla çalışmak zorunda kalan, kaybetmeye mahkûm gibi görünen bir 
karakterdir. Evde annesi, iş yerinde de patronu onu sürekli olarak yapmak istemediği şeyleri yapmaya 
zorlamaktadır. Willard bir gün işten çıktıktan sonra eve gelir ve evde annesinin kendi arkadaşlarını 

partisi yaptığını görür ve bu durum onu daha da mutsuz eder. Partide 
kendi arkadaşları değil annesinin arkadaşlarının olmasına içerler. Partiden bir dilim pastayla kaçar ve 
evin dışında bir fare görür, fareyle doğum günü pastasını paylaşacak ve daha sonra
sürecine girecektir. Willard’ın annesi fareleri fark eder, oğlundan onları öldürmesini ne kadar istese de 
Willard’ın fareleri öldürmeyi vicdanı kaldırmaz. Onlarla güzel bir dostluk başlatır ve onlara eğitim 

ş yıldönümü kutlaması için onu çağırmaması ve ona bir sürü iş 
yaptırmasına sinirlenen Willard çantasına aldığı fareleri gizlice partiye salacak ve patronunun rezil 

Gün boyu sürekli mutsuz olan Willard’ı sadece farelerin yanında mutlu görürüz lakin annesinin ölümü 
ve evini kaybetme riski onun canını fazlasıyla sıkacak üstüne bir de patronunun onun evine göz 
dikmesi sinirlerinin iyice bozulmasına sebep olacaktır. Bu duygusal çöküntü sebebiyle iş yerine de 

n Willard, farelerinin içinde en sevdiği Sokrates’in patronu tarafından 
öldürülmesine sebep olacak ve daha sonrasında duygusal olarak kendisini toparlayamayacaktır. 

Fare ordusuyla patronunun evine saldıran Willard, farelerden patronunu öldürmelerini isteyecek ve 
sonra Ben isimli sürü lideri olan fareyi orada bırakarak evine kaçacaktır. Willard, fare oluş süreciyle 
birlikte kaderinde duraklama yaşar. İnsanlar arasında kalabilmek için tüm gücüyle çalışır. Hatta 
ofisindeki fareye benzeyen (güçü bir benzerlik) genç bir kadının ona olan ilgisine dahi yanıt verir 

Evde ne kadar fare varsa boğarak öldürecek, fareye benzeyen kız 
çağıracaktır. Ancak evde kız arkadaşıyla yemek yerlerken birden fare Ben dikkatini 

çekecek ancak kız arkadaşı fareyi görmeyecektir. Willard kızı evine yolladıktan sonra bir müddet 
Ben’le mücadele edecek ancak gecenin sonunda fareler tarafından parçalanarak yenilmekten 

Bir yazar bir yazan adam değildir; O bir makine adamdır ve deneysel bir adamdır (aslında 
hayvan, bir insanlık 

dışı insan olmak için bir erkeğe son verir; çünkü aslında sesle ve ses yoluyla ve birinin 
hayvana dönüştüğü bir tarzla ve kesinlikle itidal gücü vasıtasıyla) (Deleuze, Guattari, 2003: 

a, böceğe dönüşürken pek çok farklı açıdan insanlığını, 
erkekliğini dışarıda bırakır ve sesle ya da dönüşüm geçirdiği hayvanın kimliğiyle bütünleşerek farklı 

Daniel Mann tarafından 1971 yılında 
filmine ise Deleuze 

oluş sürecinden bahsederken ayrıntılı bir şekilde değinirler. 
Film bir korku filmi gibi lanse edilmiş olsa da daha çok masala benzemektedir. Filmin başrol 
oyuncusu Willard, sosyal hayata uyum sağlayamayan, babası öldükten sonra onun yerine şirketi 

ahkûm gibi görünen bir 
karakterdir. Evde annesi, iş yerinde de patronu onu sürekli olarak yapmak istemediği şeyleri yapmaya 
zorlamaktadır. Willard bir gün işten çıktıktan sonra eve gelir ve evde annesinin kendi arkadaşlarını 

partisi yaptığını görür ve bu durum onu daha da mutsuz eder. Partide 
kendi arkadaşları değil annesinin arkadaşlarının olmasına içerler. Partiden bir dilim pastayla kaçar ve 
evin dışında bir fare görür, fareyle doğum günü pastasını paylaşacak ve daha sonra bir fare-oluş 
sürecine girecektir. Willard’ın annesi fareleri fark eder, oğlundan onları öldürmesini ne kadar istese de 
Willard’ın fareleri öldürmeyi vicdanı kaldırmaz. Onlarla güzel bir dostluk başlatır ve onlara eğitim 

ş yıldönümü kutlaması için onu çağırmaması ve ona bir sürü iş 
yaptırmasına sinirlenen Willard çantasına aldığı fareleri gizlice partiye salacak ve patronunun rezil 

utlu görürüz lakin annesinin ölümü 
ve evini kaybetme riski onun canını fazlasıyla sıkacak üstüne bir de patronunun onun evine göz 
dikmesi sinirlerinin iyice bozulmasına sebep olacaktır. Bu duygusal çöküntü sebebiyle iş yerine de 

n Willard, farelerinin içinde en sevdiği Sokrates’in patronu tarafından 
öldürülmesine sebep olacak ve daha sonrasında duygusal olarak kendisini toparlayamayacaktır.  

Fare ordusuyla patronunun evine saldıran Willard, farelerden patronunu öldürmelerini isteyecek ve 
Willard, fare oluş süreciyle 

kalabilmek için tüm gücüyle çalışır. Hatta 
ofisindeki fareye benzeyen (güçü bir benzerlik) genç bir kadının ona olan ilgisine dahi yanıt verir 

Evde ne kadar fare varsa boğarak öldürecek, fareye benzeyen kız 
çağıracaktır. Ancak evde kız arkadaşıyla yemek yerlerken birden fare Ben dikkatini 

çekecek ancak kız arkadaşı fareyi görmeyecektir. Willard kızı evine yolladıktan sonra bir müddet 
k yenilmekten 
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Jacques Derrida: Öyleyse Olduğum Hayvan 

Derrida, The Animal That Therefore I am
“Hayvan, nasıl kelime ama! Hayvan insanların tayin ettiği bir adlandırma, kendi k
otorite ve haklarla diğer yaşayanlara hediye ettikleri bir isim (2008: 23).”

Derrida’yı bilenler için hiç de şaşırtıcı olmayan bu ifadelerle beraber Derrida aynı metnin bir başka 
yerinde bu kavramı “dolaylı ya da doğrudan binlerce kez
“dolaylı” diyerek anlatmak istediği aslında yapısökümün bütün bir tarihinin özetidir.

Yapısöküm, Antik Batı felsefesinden beri var olagelen; ruh
kavramlar arasındaki düalizmlerin hiyerarşik ilişkisini ortaya koymak için kullanılan eleştirel bir 
yöntemdir. Bugün bu ikiliklerden neden insanın hayvana ya da sözün yazıya üstün tutulduğunu 
sorgulayabiliyorsak, bu biraz da Derrida’nın kurucusu olduğu yapısöküm sayesindedir. B
tekrar hayvan-insan ikiliğine dönmek gerekmektedir.

Derrida “Öyleyse Olduğum Hayvan”da, çıplak haldeyken kedisiyle göz
olan bakışını ve bu bakışın onda yarattığı mahcubiyeti anlatır (2008: 4). Bu olay Derrida’nın o za
kadar dolaylı olarak ele aldığı Hayvan
bakanın bakılan üzerindeki tahakkümü ilk defa yer değiştirmiştir. Bakışın öznesi nesne, nesnesi özne 
olmuştur. Bakış insandan hayvana geçmiştir. Böylece 
Derrida’ca ifade edersek: “Her zaman çıplak olduğu için asla çıplak kabul edilmeyen bir kedi”den 
utanarak yeni bir bakış açısına kavuşur. İnsan
hayvandan ne de hayvanı insandan üstün gören yeni bir aporetik
deneyimlenmesine sebep olur.   

Bu noktada Derrida’dan biraz uzaklaşıp, onun etik
Emmanuel Levinas’ın Nazi Kampı’nda tanıştığı Bobby isimli
Bobby Nazi kampına istediği gibi girip çıkabilen köpeklerden biridir ve bu giriş
kampın düzenini bozabilen ender canlılardan biri olarak gözlemlenir. Eliş Şimşon hikâyenin gerisini 
Levinas’tan aktarmaya devam eder: 

“Dahası, tutsakları görünce heyecanla kuyruğunu sallayıp havlayarak kampın varoluş 
nedeni olan ırkçı politik söylemi parçalayıp, bu söylemle kurulan gerçekliği de havlamaları 
ve neşeyle hoplayıp zıplamalarıyla delik deşik ediyordu. Tutsa
tüm diğer insanlar tarafından ‘hayvan’ (maymun sürüsü) olarak algılanırken, Bobby onları 

                                                           
1Çevirmen Elçin Gen’e göre, bu isim Türkçe’ye “Öyleyse olduğum Hayvan” ya da “Hayvan, öyleyse varım” 
olarak çevrilebilir. E-skop Sanat Tarihi Eleştiri, Erişim Tarihi: 01.09.2017 , 
skop.com/skopbulten/pasajlar-hayvanlara
 Descartes’ın ünlü söylemi “I think Therefore I am” yani “Düşünüyorum öyleyse varım”a Derrida tarafından 
yapılan bir nazire. Descartes’ın Kartezyen felsefesi her zaman Derrida’nın yapısökümünün hedefinde 
olmuştur. İnsanı, düşünebildiği için merkeze alan ve ona ayrıcalıklı bir konum bahşeden Descartes’ın, 
merkez fikriyle çatışan ve ayrıcalıklar fikriyle her zaman
sorar: düşünmek sezgilerden, koklamaktan koku almaktan daha üstün bir nitelik 
Tarihi: 01.09.2017,https://hayvanlarinaynasinda.wordpress.com/2017/01/09/hayvanlari
2 Antik Yunan felsefesinde, nesnenin kendisinde ya da kavramındaki bir çelişkiden ileri gelen çözülmesi güç 
bir problem; bir düşünce faaliyetinde söz konusu ol
aporia çözülebilir değil deneyimlenebilirdir. 
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Jacques Derrida: Öyleyse Olduğum Hayvan  

Derrida, The Animal That Therefore I am1 isimli kitabında hayvan sözcüğü ile ilgili şunları yazar 
“Hayvan, nasıl kelime ama! Hayvan insanların tayin ettiği bir adlandırma, kendi kendilerine verdikleri 
otorite ve haklarla diğer yaşayanlara hediye ettikleri bir isim (2008: 23).” 

Derrida’yı bilenler için hiç de şaşırtıcı olmayan bu ifadelerle beraber Derrida aynı metnin bir başka 
yerinde bu kavramı “dolaylı ya da doğrudan binlerce kez ele aldığını belirtir (2008: 34).” Derrida’nın 
“dolaylı” diyerek anlatmak istediği aslında yapısökümün bütün bir tarihinin özetidir. 

Yapısöküm, Antik Batı felsefesinden beri var olagelen; ruh-beden, söz-yazı, hayvan-insan ve benzeri 
üalizmlerin hiyerarşik ilişkisini ortaya koymak için kullanılan eleştirel bir 

yöntemdir. Bugün bu ikiliklerden neden insanın hayvana ya da sözün yazıya üstün tutulduğunu 
sorgulayabiliyorsak, bu biraz da Derrida’nın kurucusu olduğu yapısöküm sayesindedir. B

insan ikiliğine dönmek gerekmektedir. 

Derrida “Öyleyse Olduğum Hayvan”da, çıplak haldeyken kedisiyle göz-göze gelişini, kedisinin ona 
olan bakışını ve bu bakışın onda yarattığı mahcubiyeti anlatır (2008: 4). Bu olay Derrida’nın o za
kadar dolaylı olarak ele aldığı Hayvan-İnsan ilişkisine doğrudan odaklanmasını sağlamıştır. Çünkü 
bakanın bakılan üzerindeki tahakkümü ilk defa yer değiştirmiştir. Bakışın öznesi nesne, nesnesi özne 
olmuştur. Bakış insandan hayvana geçmiştir. Böylece Derrida bir kediden utandığı için ya da 
Derrida’ca ifade edersek: “Her zaman çıplak olduğu için asla çıplak kabul edilmeyen bir kedi”den 
utanarak yeni bir bakış açısına kavuşur. İnsan-Hayvan ilişkilerine getirilen bu bakış açısı ne insanı 

ayvanı insandan üstün gören yeni bir aporetik2 engelin yani çelişkinin 

Bu noktada Derrida’dan biraz uzaklaşıp, onun etik-politik felsefesinin ilham kaynaklarından olan 
Emmanuel Levinas’ın Nazi Kampı’nda tanıştığı Bobby isimli köpeğin hikâyesi ile devam edilebilir. 
Bobby Nazi kampına istediği gibi girip çıkabilen köpeklerden biridir ve bu giriş-çıkışları sayesinde 
kampın düzenini bozabilen ender canlılardan biri olarak gözlemlenir. Eliş Şimşon hikâyenin gerisini 

 

“Dahası, tutsakları görünce heyecanla kuyruğunu sallayıp havlayarak kampın varoluş 
nedeni olan ırkçı politik söylemi parçalayıp, bu söylemle kurulan gerçekliği de havlamaları 
ve neşeyle hoplayıp zıplamalarıyla delik deşik ediyordu. Tutsaklar, kamp sınırları içindeki 
tüm diğer insanlar tarafından ‘hayvan’ (maymun sürüsü) olarak algılanırken, Bobby onları 

Çevirmen Elçin Gen’e göre, bu isim Türkçe’ye “Öyleyse olduğum Hayvan” ya da “Hayvan, öyleyse varım” 
skop Sanat Tarihi Eleştiri, Erişim Tarihi: 01.09.2017 , 

hayvanlara-karsi-suc/2623 
Descartes’ın ünlü söylemi “I think Therefore I am” yani “Düşünüyorum öyleyse varım”a Derrida tarafından 

Descartes’ın Kartezyen felsefesi her zaman Derrida’nın yapısökümünün hedefinde 
olmuştur. İnsanı, düşünebildiği için merkeze alan ve ona ayrıcalıklı bir konum bahşeden Descartes’ın, 
merkez fikriyle çatışan ve ayrıcalıklar fikriyle her zaman mücadele eden (Timur, 2005:182) Derrida ise şunu 

sezgilerden, koklamaktan koku almaktan daha üstün bir nitelik midir (Turhanlı, Erişim 
https://hayvanlarinaynasinda.wordpress.com/2017/01/09/hayvanlari-kapsayan

Antik Yunan felsefesinde, nesnenin kendisinde ya da kavramındaki bir çelişkiden ileri gelen çözülmesi güç 
bir problem; bir düşünce faaliyetinde söz konusu olan aşılamaz çelişki. (Cevizci, 2011:128). Derrida’ya göre 
aporia çözülebilir değil deneyimlenebilirdir.  

isimli kitabında hayvan sözcüğü ile ilgili şunları yazar 
endilerine verdikleri 

Derrida’yı bilenler için hiç de şaşırtıcı olmayan bu ifadelerle beraber Derrida aynı metnin bir başka 
ele aldığını belirtir (2008: 34).” Derrida’nın 

insan ve benzeri 
üalizmlerin hiyerarşik ilişkisini ortaya koymak için kullanılan eleştirel bir 

yöntemdir. Bugün bu ikiliklerden neden insanın hayvana ya da sözün yazıya üstün tutulduğunu 
sorgulayabiliyorsak, bu biraz da Derrida’nın kurucusu olduğu yapısöküm sayesindedir. Bu noktada 

göze gelişini, kedisinin ona 
olan bakışını ve bu bakışın onda yarattığı mahcubiyeti anlatır (2008: 4). Bu olay Derrida’nın o zamana 

İnsan ilişkisine doğrudan odaklanmasını sağlamıştır. Çünkü 
bakanın bakılan üzerindeki tahakkümü ilk defa yer değiştirmiştir. Bakışın öznesi nesne, nesnesi özne 

Derrida bir kediden utandığı için ya da 
Derrida’ca ifade edersek: “Her zaman çıplak olduğu için asla çıplak kabul edilmeyen bir kedi”den 

Hayvan ilişkilerine getirilen bu bakış açısı ne insanı 
engelin yani çelişkinin 

politik felsefesinin ilham kaynaklarından olan 
köpeğin hikâyesi ile devam edilebilir. 

çıkışları sayesinde 
kampın düzenini bozabilen ender canlılardan biri olarak gözlemlenir. Eliş Şimşon hikâyenin gerisini 

“Dahası, tutsakları görünce heyecanla kuyruğunu sallayıp havlayarak kampın varoluş 
nedeni olan ırkçı politik söylemi parçalayıp, bu söylemle kurulan gerçekliği de havlamaları 

klar, kamp sınırları içindeki 
tüm diğer insanlar tarafından ‘hayvan’ (maymun sürüsü) olarak algılanırken, Bobby onları 

Çevirmen Elçin Gen’e göre, bu isim Türkçe’ye “Öyleyse olduğum Hayvan” ya da “Hayvan, öyleyse varım” 
skop Sanat Tarihi Eleştiri, Erişim Tarihi: 01.09.2017 , http://www.e-

Descartes’ın ünlü söylemi “I think Therefore I am” yani “Düşünüyorum öyleyse varım”a Derrida tarafından 
Descartes’ın Kartezyen felsefesi her zaman Derrida’nın yapısökümünün hedefinde 

olmuştur. İnsanı, düşünebildiği için merkeze alan ve ona ayrıcalıklı bir konum bahşeden Descartes’ın, 
mücadele eden (Timur, 2005:182) Derrida ise şunu 

midir (Turhanlı, Erişim 
kapsayan-bir-etik/ 

Antik Yunan felsefesinde, nesnenin kendisinde ya da kavramındaki bir çelişkiden ileri gelen çözülmesi güç 
(Cevizci, 2011:128). Derrida’ya göre 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 

‘insan’ oldukları için neşeyle karşılıyordu, onların "insanlığını" tanıdığı için. Nazilerin 
insanlıktan çıkarıcı söylemini kırarak Bobby 
hatırlatıyordu. Bunu, her sabah kamp meydanında toplanan tutsakları gördüğünde neşeyle 
havlayıp kuyruk sallayarak yapıyordu. Hayvandaki bu sınırsız neşe her tür yargıyı, 
önyargıyı, ayrımı ve önhesapları aşıyordu. Köpeğin v
gücü, tutsakların insanlığına tanıklık ettiği gibi onlara insan olduklarını da anımsatıyordu. 
(2015: 47)” 

Levinas, bu hikâye ile bir hayvan olan, dolayısıyla ötekisi olan insan tarafından yaratılan ortak bir 
ismin içinde tekilliğini kaybeden ve hiyerarşik olarak alt konumda olan Bobby’yi hayvansılığından az 
da olsa arındırmıştır (Şimşon, 2015: 47). Derrida felsefesinde bu elbette hayvan
aporetik okumaya alan açan bir yaklaşımdır. İnsan olan Naziler tarafı
olan Yahudilere moral veren hayvan olarak Bobby gerçekten de insani bir seviyeye yaklaşmak ister 
mi? Bobby elbette sahip olduğu semiyotik bilgi bakımından bize bu sorunun cevabını vermekten 
münezzehtir ya da o sorunun cevabını 

Abluka filminde tam da böyle bir karşılaşma konu edilmiştir. Filmin iki ana karakterinden biri olan, 
karısı ve çocukları tarafından terk edilen, hapishaneden çıkan ağabeyi ile çok da anlaşama
mahallede tek-tük arkadaş edinebilmiş, iş arkadaşları ile geçinemeyen, giderek kabuğuna çekilen ve 
münzevileşen Ahmet intiharın eşiğindedir. Belediyenin Köpek İtlaf biriminde çalışan Ahmet cesaret 
edemediği intihar girişiminin ardından çıktığı görevde
vurur ama öldüremez.  

Her ne kadar filmin yönetmeni Emin Alper muhtelif mecralarda verdiği röportajlarda köpeklerin ve 
Belediye İtlaf Ekiplerinin metaforik bir anlamda kullanıldığını belirtse
sorusu”na yaklaşımı üzerinden de okumaya müsait bir anlatı sunmaktadır.

Derrida “hayvanları da kapsayan bir etik” geliştirmeye çalışırken temel uğraklarından biri Jeremy 
Bentham’dır. Bentham hayvanlarla ilgili ilk etik

“Yetişkin bir at ya da köpek, ussal kapasitesi ve iletişim yetileri bakımından, bir günlük, bir 
haftalık, hatta bir aylık bir bebekle kıyaslanamayacak kadar gelişmiştir. Kaldı ki öyle 
olmadığını farz edelim, bunun ne önemi ol

                                                           
3Köpek az önce bahsettiğimiz tahakküm ilişkisini biraz daha kristalleştiren, açığa çıkaran bir imge. 
Simgelediği sadakat açısından bir yanıyla tahakküm
temizlenmesi gereken ve memleketin batılı imajını bozan zararlı varlıklar olarak temsil edilmesi açısından da 
bir metaforik işlevi var. Ahmet ile köpek ilişkisi, dediğiniz gibi, zaten başlı başına bir tür t
Ahmet'in karısına yapamadığı veya yaptığı, yapmış olması nedeniyle karısının onu terk ettiği şeyleri, 
köpeğine yaptığını ima ediyoruz. Köpek ona bir ses çıkaramıyor ve onunla tam da bu nedenle hastalıklı bir 
ilişki kuruyor. Bu tip imgeler, bu tip geçişler senaryo yazarken bazen sezgisel olarak çıkıyor, hiç farkına 
varmıyorsunuz. Bazen sezgisel olarak yazdığınız şeyin daha sonra farkına varıp onun üzerine gidiyorsunuz. 
Bu karışık bir süreç; bunların tümünü ayık kafayla yazdığımı söyleyemem.
olan bütün ilişkiler, metaforik kaymalar, benzeştirmeler vesaire…
4Bu yaklaşım hayvan hakları savunucularından Gary L. Francione tarafından eleştirilmiştir. 
statüsünde olduğu müddetçe “insanca m
da ortaklaştırma tutumu pasif kalmaktadır (Francione 2008:136).  Donna Haraway de aynı şekilde Derrida’yı 
eleştirir. Ona göre, Derrida’nın hayvan etiği gevezece konuşur ama sorun çözmek yön
(2008: 22). Hayvanların da dâhil edilebileceği etik ilkelerin oluşturulması bunlardan başka tartışmalara neden 
olmuştur ama bu tartışmalar bildirinin konusu dışındadır.  
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‘insan’ oldukları için neşeyle karşılıyordu, onların "insanlığını" tanıdığı için. Nazilerin 
insanlıktan çıkarıcı söylemini kırarak Bobby tutsaklara hala insan olduklarını 
hatırlatıyordu. Bunu, her sabah kamp meydanında toplanan tutsakları gördüğünde neşeyle 
havlayıp kuyruk sallayarak yapıyordu. Hayvandaki bu sınırsız neşe her tür yargıyı, 
önyargıyı, ayrımı ve önhesapları aşıyordu. Köpeğin vücuda getirdiği bu neşe dolu yaşama 
gücü, tutsakların insanlığına tanıklık ettiği gibi onlara insan olduklarını da anımsatıyordu. 

Levinas, bu hikâye ile bir hayvan olan, dolayısıyla ötekisi olan insan tarafından yaratılan ortak bir 
tekilliğini kaybeden ve hiyerarşik olarak alt konumda olan Bobby’yi hayvansılığından az 

da olsa arındırmıştır (Şimşon, 2015: 47). Derrida felsefesinde bu elbette hayvan-insan ikiliğinde 
aporetik okumaya alan açan bir yaklaşımdır. İnsan olan Naziler tarafından kamplarda tutulan insan 
olan Yahudilere moral veren hayvan olarak Bobby gerçekten de insani bir seviyeye yaklaşmak ister 
mi? Bobby elbette sahip olduğu semiyotik bilgi bakımından bize bu sorunun cevabını vermekten 
münezzehtir ya da o sorunun cevabını kendi dil göstergelerinin içinde vermiştir ama anlaşılmamıştır. 

Abluka filminde tam da böyle bir karşılaşma konu edilmiştir. Filmin iki ana karakterinden biri olan, 
karısı ve çocukları tarafından terk edilen, hapishaneden çıkan ağabeyi ile çok da anlaşama

tük arkadaş edinebilmiş, iş arkadaşları ile geçinemeyen, giderek kabuğuna çekilen ve 
münzevileşen Ahmet intiharın eşiğindedir. Belediyenin Köpek İtlaf biriminde çalışan Ahmet cesaret 
edemediği intihar girişiminin ardından çıktığı görevde, öldürmek için hedef aldığı köpeklerden birini 

Her ne kadar filmin yönetmeni Emin Alper muhtelif mecralarda verdiği röportajlarda köpeklerin ve 
Belediye İtlaf Ekiplerinin metaforik bir anlamda kullanıldığını belirtse3 de film Derrida
sorusu”na yaklaşımı üzerinden de okumaya müsait bir anlatı sunmaktadır. 

Derrida “hayvanları da kapsayan bir etik” geliştirmeye çalışırken temel uğraklarından biri Jeremy 
Bentham’dır. Bentham hayvanlarla ilgili ilk etik4 düşüncelerden birini geliştirirken şunları yazmıştır:

“Yetişkin bir at ya da köpek, ussal kapasitesi ve iletişim yetileri bakımından, bir günlük, bir 
haftalık, hatta bir aylık bir bebekle kıyaslanamayacak kadar gelişmiştir. Kaldı ki öyle 
olmadığını farz edelim, bunun ne önemi olurdu? Asıl soru, ‘akıl yürütebiliyorlar mı’ ya da 

Köpek az önce bahsettiğimiz tahakküm ilişkisini biraz daha kristalleştiren, açığa çıkaran bir imge. 
Simgelediği sadakat açısından bir yanıyla tahakküm ilişkilerini yansıtıyor. Bir yanıyla sokaklardan 
temizlenmesi gereken ve memleketin batılı imajını bozan zararlı varlıklar olarak temsil edilmesi açısından da 
bir metaforik işlevi var. Ahmet ile köpek ilişkisi, dediğiniz gibi, zaten başlı başına bir tür tahakküm ilişkisi. 
Ahmet'in karısına yapamadığı veya yaptığı, yapmış olması nedeniyle karısının onu terk ettiği şeyleri, 
köpeğine yaptığını ima ediyoruz. Köpek ona bir ses çıkaramıyor ve onunla tam da bu nedenle hastalıklı bir 

, bu tip geçişler senaryo yazarken bazen sezgisel olarak çıkıyor, hiç farkına 
varmıyorsunuz. Bazen sezgisel olarak yazdığınız şeyin daha sonra farkına varıp onun üzerine gidiyorsunuz. 
Bu karışık bir süreç; bunların tümünü ayık kafayla yazdığımı söyleyemem. Bütün bu sargılar, bu köpekle 
olan bütün ilişkiler, metaforik kaymalar, benzeştirmeler vesaire… (Uğur, 2016:153) 
Bu yaklaşım hayvan hakları savunucularından Gary L. Francione tarafından eleştirilmiştir. 

statüsünde olduğu müddetçe “insanca muamele ilkesi” de diyebileceğimiz Bentham’ın insanı ve hayvanı acı 
da ortaklaştırma tutumu pasif kalmaktadır (Francione 2008:136).  Donna Haraway de aynı şekilde Derrida’yı 
eleştirir. Ona göre, Derrida’nın hayvan etiği gevezece konuşur ama sorun çözmek yönünde hiçbir adım atmaz 
(2008: 22). Hayvanların da dâhil edilebileceği etik ilkelerin oluşturulması bunlardan başka tartışmalara neden 
olmuştur ama bu tartışmalar bildirinin konusu dışındadır.   

‘insan’ oldukları için neşeyle karşılıyordu, onların "insanlığını" tanıdığı için. Nazilerin 
tutsaklara hala insan olduklarını 

hatırlatıyordu. Bunu, her sabah kamp meydanında toplanan tutsakları gördüğünde neşeyle 
havlayıp kuyruk sallayarak yapıyordu. Hayvandaki bu sınırsız neşe her tür yargıyı, 

ücuda getirdiği bu neşe dolu yaşama 
gücü, tutsakların insanlığına tanıklık ettiği gibi onlara insan olduklarını da anımsatıyordu. 

Levinas, bu hikâye ile bir hayvan olan, dolayısıyla ötekisi olan insan tarafından yaratılan ortak bir 
tekilliğini kaybeden ve hiyerarşik olarak alt konumda olan Bobby’yi hayvansılığından az 

insan ikiliğinde 
ndan kamplarda tutulan insan 

olan Yahudilere moral veren hayvan olarak Bobby gerçekten de insani bir seviyeye yaklaşmak ister 
mi? Bobby elbette sahip olduğu semiyotik bilgi bakımından bize bu sorunun cevabını vermekten 

kendi dil göstergelerinin içinde vermiştir ama anlaşılmamıştır.  

Abluka filminde tam da böyle bir karşılaşma konu edilmiştir. Filmin iki ana karakterinden biri olan, 
karısı ve çocukları tarafından terk edilen, hapishaneden çıkan ağabeyi ile çok da anlaşamayan, 

tük arkadaş edinebilmiş, iş arkadaşları ile geçinemeyen, giderek kabuğuna çekilen ve 
münzevileşen Ahmet intiharın eşiğindedir. Belediyenin Köpek İtlaf biriminde çalışan Ahmet cesaret 

, öldürmek için hedef aldığı köpeklerden birini 

Her ne kadar filmin yönetmeni Emin Alper muhtelif mecralarda verdiği röportajlarda köpeklerin ve 
de film Derrida’nın “hayvan 

Derrida “hayvanları da kapsayan bir etik” geliştirmeye çalışırken temel uğraklarından biri Jeremy 
liştirirken şunları yazmıştır: 

“Yetişkin bir at ya da köpek, ussal kapasitesi ve iletişim yetileri bakımından, bir günlük, bir 
haftalık, hatta bir aylık bir bebekle kıyaslanamayacak kadar gelişmiştir. Kaldı ki öyle 

urdu? Asıl soru, ‘akıl yürütebiliyorlar mı’ ya da 

Köpek az önce bahsettiğimiz tahakküm ilişkisini biraz daha kristalleştiren, açığa çıkaran bir imge. 
ilişkilerini yansıtıyor. Bir yanıyla sokaklardan 

temizlenmesi gereken ve memleketin batılı imajını bozan zararlı varlıklar olarak temsil edilmesi açısından da 
ahakküm ilişkisi. 

Ahmet'in karısına yapamadığı veya yaptığı, yapmış olması nedeniyle karısının onu terk ettiği şeyleri, 
köpeğine yaptığını ima ediyoruz. Köpek ona bir ses çıkaramıyor ve onunla tam da bu nedenle hastalıklı bir 

, bu tip geçişler senaryo yazarken bazen sezgisel olarak çıkıyor, hiç farkına 
varmıyorsunuz. Bazen sezgisel olarak yazdığınız şeyin daha sonra farkına varıp onun üzerine gidiyorsunuz. 

Bütün bu sargılar, bu köpekle 

Bu yaklaşım hayvan hakları savunucularından Gary L. Francione tarafından eleştirilmiştir. Hayvanlar mal 
uamele ilkesi” de diyebileceğimiz Bentham’ın insanı ve hayvanı acı 

da ortaklaştırma tutumu pasif kalmaktadır (Francione 2008:136).  Donna Haraway de aynı şekilde Derrida’yı 
ünde hiçbir adım atmaz 

(2008: 22). Hayvanların da dâhil edilebileceği etik ilkelerin oluşturulması bunlardan başka tartışmalara neden 
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‘konuşabiliyorlar mı’ değil, ‘acı çekebiliyorlar mı’ sorusudur.(Bentham’dan akt Watson, 
2008:13) ”  

Abluka filminde Ahmet karakterinin bu soruya vereceği cevabı tahmin etmek güçtür. Çünkü Ahmet 
bir yandan yaralı köpeği (Coni) tedavi etmeye çalışırken, bir yandan da ona şiddet uygular. Ayrıca her 
ne kadar eskisi kadar isabetli vuruşlar

Derrida insanın hayvana karşı işlediği en büyük suçun onların fa
homojen grupmuşçasına “hayvan” başlığı altında toplanması olduğunu söyler. Bu şiddet içeren ayırım 
her metafizik ayrımda olduğu gibi kendini bir kesin fikirmiş gibi dayatır. Bu her bir yaşamın eşsiz 
olduğuna dair inancı körelten homojenleştirme işlevine verilen “hayvan” ismi, insanlığın her seferinde 
ona işine geldiği gibi yeni anlamlar yüklediği boş bir gösterenden daha fazlası değildir. O yüzden ölü 
insan bedenlerinin zorunlu haller dışında neden yenmediğini açıklamaz (
da Abluka filminde müdürünün bir karışıklık anında Ahmet’e sinirlenerek “neden köpek eti sattığına” 
dair sorduğu sorunun cevabını vermez.   

Filmin bir diğer sahnesinde Köpek İtlaf Birimin müdürü “iki hafta içerisinde belediye sı
içerisinde mevcut bütün sokak köpeklerinin yok edilmesini ister. Bu isteğe bir savaş söyleminin bütün 
gadri içkindir. Belediye köpeklere karşı bir savaş başlatmıştır:   

“İnsan, hayvan ve özellikle de dünya motifleri sorunsallaştırılmalıdır; çünkü 
(Dasein) olarak- bizim hayvanları öldürmemize, onlara günah keçisi gibi davranmamıza, onları 
kurban etmemize ve onlara karşı küresel bir savaş açmamıza izin veren şey; açıkça, 
hayvanlardaki bu yokluk [absence], onların konuşma ve soru sorma
gibiye bu erişimden, özellikle de ölümün ‘olduğu gibi’sine bu erişimden yoksun olmalarıdır. 
(Lawlor, 2006:190).”          

Belediyenin başlattığı savaşın yorumu Derrida felsefesinde bir yokluğa, bir eksikliğe tekabül 
etmektedir. Hayvan dilden, hiyerarşik olarak altında olduğu ötekinin dilinden yani insanın dilinden 
yoksundur.   

Bu noktada Deleuzeyen bakış açısıyla bakıldığında hayvanların tam da dilden yoksun olmaları aslında 
bir insanın hayvan-oluş sürecinde kendi öznelliklerini yit
dışılara akabilmesinin ve özgür bir şekilde düşünebilmesinin kapılarını açmaktadır. Ancak hayvan 
sorununu tek başına ele almak felsefe alanı açısından dahi mümkün değildir. 

“Bir açıdan bakıldığında hayvanların ara
rüyaların sembolizmin sanat ve şiirin de konusu olmuş tecrübe ve pratik olarak 
kullanılmıştır. Diğer açıdan ise hayvanlar arasındaki ilişki insanla hayvan, erkekle kadın ve 
erkekle çocuk, erkek ve elementler, erke
ilişkiye bağlıdır.(Deleuze, Guattari, 1987: 235).

                                                           
5Ahmet’in filmdeki intihar sahnesini mesleğinde bir dönüm nokt
çekmeye cesaret edememesinden sonra işi gereği çıktığı her seferde öldürmek zorunda olduğu köpekleri 
ıskalamaya başlar. Sanki kendi ile köpekler arasında ölüm ve acı üzerinden bir çeşit ortaklaşma kurmuştur.   
6 Deleuze ve Guattari, Bin Yayla kitaplarında burada erkek kelimesini çoğul olarak kullanmışlardır ancak 
çeviride bu kelime insan olarak çevrilememiş, çünkü erkek ve kadın karşıtlığında da aynı ifade kullanılınca 
men kelimesi Türkçe’ye erkek kelime kar
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‘konuşabiliyorlar mı’ değil, ‘acı çekebiliyorlar mı’ sorusudur.(Bentham’dan akt Watson, 

Abluka filminde Ahmet karakterinin bu soruya vereceği cevabı tahmin etmek güçtür. Çünkü Ahmet 
yaralı köpeği (Coni) tedavi etmeye çalışırken, bir yandan da ona şiddet uygular. Ayrıca her 

ne kadar eskisi kadar isabetli vuruşlar5 yapamasa da işi gereği köpeklere zarar vermeye devam eder.

Derrida insanın hayvana karşı işlediği en büyük suçun onların farklılıklarını göz ardı edip tek bir 
homojen grupmuşçasına “hayvan” başlığı altında toplanması olduğunu söyler. Bu şiddet içeren ayırım 
her metafizik ayrımda olduğu gibi kendini bir kesin fikirmiş gibi dayatır. Bu her bir yaşamın eşsiz 

körelten homojenleştirme işlevine verilen “hayvan” ismi, insanlığın her seferinde 
ona işine geldiği gibi yeni anlamlar yüklediği boş bir gösterenden daha fazlası değildir. O yüzden ölü 
insan bedenlerinin zorunlu haller dışında neden yenmediğini açıklamaz (Glendinning, 2011:143). Ya 
da Abluka filminde müdürünün bir karışıklık anında Ahmet’e sinirlenerek “neden köpek eti sattığına” 
dair sorduğu sorunun cevabını vermez.    

Filmin bir diğer sahnesinde Köpek İtlaf Birimin müdürü “iki hafta içerisinde belediye sı
içerisinde mevcut bütün sokak köpeklerinin yok edilmesini ister. Bu isteğe bir savaş söyleminin bütün 
gadri içkindir. Belediye köpeklere karşı bir savaş başlatmıştır:    

“İnsan, hayvan ve özellikle de dünya motifleri sorunsallaştırılmalıdır; çünkü –
bizim hayvanları öldürmemize, onlara günah keçisi gibi davranmamıza, onları 

kurban etmemize ve onlara karşı küresel bir savaş açmamıza izin veren şey; açıkça, 
hayvanlardaki bu yokluk [absence], onların konuşma ve soru sorma kabiliyetinden, ‘olduğu 
gibiye bu erişimden, özellikle de ölümün ‘olduğu gibi’sine bu erişimden yoksun olmalarıdır. 

Belediyenin başlattığı savaşın yorumu Derrida felsefesinde bir yokluğa, bir eksikliğe tekabül 
van dilden, hiyerarşik olarak altında olduğu ötekinin dilinden yani insanın dilinden 

Bu noktada Deleuzeyen bakış açısıyla bakıldığında hayvanların tam da dilden yoksun olmaları aslında 
oluş sürecinde kendi öznelliklerini yitirerek, başka öznelliklere ya da öznellik 

dışılara akabilmesinin ve özgür bir şekilde düşünebilmesinin kapılarını açmaktadır. Ancak hayvan 
sorununu tek başına ele almak felsefe alanı açısından dahi mümkün değildir.  

“Bir açıdan bakıldığında hayvanların arasındaki ilişki bilimin konusu oduğu kadar, 
rüyaların sembolizmin sanat ve şiirin de konusu olmuş tecrübe ve pratik olarak 
kullanılmıştır. Diğer açıdan ise hayvanlar arasındaki ilişki insanla hayvan, erkekle kadın ve 
erkekle çocuk, erkek ve elementler, erkek ve fiziksel ve mikrofiziksel dünya arasındaki 
ilişkiye bağlıdır.(Deleuze, Guattari, 1987: 235).6 

Ahmet’in filmdeki intihar sahnesini mesleğinde bir dönüm noktası gibidir. Ağzına dayadığı tüfeğin tetiğini 
çekmeye cesaret edememesinden sonra işi gereği çıktığı her seferde öldürmek zorunda olduğu köpekleri 
ıskalamaya başlar. Sanki kendi ile köpekler arasında ölüm ve acı üzerinden bir çeşit ortaklaşma kurmuştur.   

Deleuze ve Guattari, Bin Yayla kitaplarında burada erkek kelimesini çoğul olarak kullanmışlardır ancak 
çeviride bu kelime insan olarak çevrilememiş, çünkü erkek ve kadın karşıtlığında da aynı ifade kullanılınca 
men kelimesi Türkçe’ye erkek kelime karşılığı olarak çevrilmiştir. 

‘konuşabiliyorlar mı’ değil, ‘acı çekebiliyorlar mı’ sorusudur.(Bentham’dan akt Watson, 

Abluka filminde Ahmet karakterinin bu soruya vereceği cevabı tahmin etmek güçtür. Çünkü Ahmet 
yaralı köpeği (Coni) tedavi etmeye çalışırken, bir yandan da ona şiddet uygular. Ayrıca her 

yapamasa da işi gereği köpeklere zarar vermeye devam eder. 

rklılıklarını göz ardı edip tek bir 
homojen grupmuşçasına “hayvan” başlığı altında toplanması olduğunu söyler. Bu şiddet içeren ayırım 
her metafizik ayrımda olduğu gibi kendini bir kesin fikirmiş gibi dayatır. Bu her bir yaşamın eşsiz 

körelten homojenleştirme işlevine verilen “hayvan” ismi, insanlığın her seferinde 
ona işine geldiği gibi yeni anlamlar yüklediği boş bir gösterenden daha fazlası değildir. O yüzden ölü 

Glendinning, 2011:143). Ya 
da Abluka filminde müdürünün bir karışıklık anında Ahmet’e sinirlenerek “neden köpek eti sattığına” 

Filmin bir diğer sahnesinde Köpek İtlaf Birimin müdürü “iki hafta içerisinde belediye sınırları 
içerisinde mevcut bütün sokak köpeklerinin yok edilmesini ister. Bu isteğe bir savaş söyleminin bütün 

–insan varoluşu 
bizim hayvanları öldürmemize, onlara günah keçisi gibi davranmamıza, onları 

kurban etmemize ve onlara karşı küresel bir savaş açmamıza izin veren şey; açıkça, 
kabiliyetinden, ‘olduğu 

gibiye bu erişimden, özellikle de ölümün ‘olduğu gibi’sine bu erişimden yoksun olmalarıdır. 

Belediyenin başlattığı savaşın yorumu Derrida felsefesinde bir yokluğa, bir eksikliğe tekabül 
van dilden, hiyerarşik olarak altında olduğu ötekinin dilinden yani insanın dilinden 

Bu noktada Deleuzeyen bakış açısıyla bakıldığında hayvanların tam da dilden yoksun olmaları aslında 
irerek, başka öznelliklere ya da öznellik 

dışılara akabilmesinin ve özgür bir şekilde düşünebilmesinin kapılarını açmaktadır. Ancak hayvan 

sındaki ilişki bilimin konusu oduğu kadar, 
rüyaların sembolizmin sanat ve şiirin de konusu olmuş tecrübe ve pratik olarak 
kullanılmıştır. Diğer açıdan ise hayvanlar arasındaki ilişki insanla hayvan, erkekle kadın ve 

k ve fiziksel ve mikrofiziksel dünya arasındaki 

ası gibidir. Ağzına dayadığı tüfeğin tetiğini 
çekmeye cesaret edememesinden sonra işi gereği çıktığı her seferde öldürmek zorunda olduğu köpekleri 
ıskalamaya başlar. Sanki kendi ile köpekler arasında ölüm ve acı üzerinden bir çeşit ortaklaşma kurmuştur.       

Deleuze ve Guattari, Bin Yayla kitaplarında burada erkek kelimesini çoğul olarak kullanmışlardır ancak 
çeviride bu kelime insan olarak çevrilememiş, çünkü erkek ve kadın karşıtlığında da aynı ifade kullanılınca 
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Deleuze ve Guattari’nin Bin Yayla kitabında yer alan bu ifade onların hayvan sorunsalı üzerinde 
oldukça yoğun olarak düşündüklerini ortaya koyar. Bahsettikle
Alper’in yönettiği Abluka filmindeki Ahmet isimli karakterle ortak özellikler taşımaktadır. Filmde 
Ahmet karakterini, sonradan ağabeyi olduğunu anladığımız Kadir karakteri vasıtasıyla tanırız. 25 yıl 
boyunca hapis yatan Kadir, iki yıl erkenden (kolluk kuvvetleriyle gizli bir anlaşm
tahliyeyle hapisten çıkmış ve soluğu 25 yıldır görmediği kardeşi Ahmet’in yanında almıştır. Onunla 
aynı mahallede ev tutar ve birlikte hiç anıları olmamasına rağmen aile bağlarını güçlendirmeye çalışır. 
Ahmet ise daha filmde ilk görünmesi
sonra ona bakan abisi tarafından da yalnız bırakıldığını daha sonra öğreniriz. 

Ahmet’in işi belediyenin hayvan toplama ekibinde uyuşturucu silah kullanarak hayvanları 
işlevsizleştirmektir. Film ilerledikçe aslında Ahmet’in silahından uyuşturucu değil normal mermi 
çıktığı anlaşılmıştır. Belediyenin emrettiği şekilde köpekleri öldürmekte, daha sonra da onları şehirden 
uzakta bir yerlere atmakta veya gömmektedirler. Ahmet bir gün siyah bir 
birkaç saniye ölü taklidi yaptıktan sonra kaçarak uzaklaşır. Arkadaşlarının söylediğine göre bu 
Ahmet’in vurmayı başaramadığı ilk köpektir. Köpeği bir müddet ararlar ancak bulamazlar, daha sonra 
köpek ayağı yaralı bir şekilde kendiliğinden Ahmet’in evine gelecektir.  

Emin Alper’in hikayeyi anlatış şekli köpek Ahmet’in evinde kalmaya başladığı andan itibaren değişir, 
Ahmet köpeğe bağlandıkça izleyici Ahmet ve Kadir’in hikayelerini senkron kaymasının gölgesinde 
seyreder. Ahmet’in köpek oluş sürecine girmeye başladığı anda ilk önce zaman algısı farklılaşmaya 
başlar. Filmde Kadir’in ve Ahmet’in yaşadıkları zamansal olarak bütünselliğini yitirecektir. Ahmet’in 
film boyunca ve özellikle Coni’yi evine aldıktan sonra Kadir’le iletişim kurma
her geçen gün insanlardan uzaklaşmakta ve Coni’ye yaklaşmaktadır. Evde hayvan beslediğini bir sır 
gibi saklar ve evinin duvarını aletler yardımıyla deşerek Coni’nin gelenlerden gizlenmesi için bir kapı 
açtığı gözlenir. Ahmet zoraki de olsa beslemesinin yasak olduğu bu hayvana hayatında yer açmak 
istemektedir. Tüm bu süreç yaşanırken işe çıkmakta, göz göze gelmekten kaçındığı her köpeği 
vurmaktadır. Ancak bir gün Ahmet vurduğu bir köpeğin ölmemesi sebebiyle yaralanır, köpek 
tarafından ısırılacak, kendini zorla da olsa kurtaracaktır. Aradan geçen birkaç gün sonunda patronu 
Vahap, Ahmet’i birkaç kişiyle birlikte odasına çağırtacak, vurdukları köpekleri kasaplara sattığını 
öğrendiği bir adamı Ahmet sanarak azarlayacaktır. Ahmet evde Coni
huzursuzlukla şok yaşayacak, Vahap daha sonra yanlışlığı anlayıp Ahmet’e izin vermek istese de 
Ahmet kendine gelemeyecektir. Vahap onu eli sargılı halde işe geldiğinden ötürü tebrik etmek için 
çağırmış ancak diğer çağırdıklarından biriyle karıştırarak azarlamıştır olayı anladığında ise Ahmet’e 
özverisinden dolayı teşekkür etmiş ve izin vermek istemiştir. Ahmet izin almak istemez ve işe döner. 
Kamyonete bindiğinde ise Ahmet’in yaşadığı şok yüzünden anlaşılmaktadır. Ahmet, ‘bu ins
test ediyor’ dedikten sonra dalgın bir şekilde çalışmaya devam eder. 

Evine gittiğinde ise Coni’yle oynamaktadır, ilk kez güldüğü görülür ancak Coni kapının açık kaldığı 
bir sabah evden kaçar. Onu ararken gelen iş kamyonetine binen Ahmet tedirgi
biri kara köpeği gördüğünü söyleyince arabadan inmek istemez, arkadaşının çıkmaması için uğraşır. 
Ancak arkadaşı arabadan inecek ve gördüğü köpek için zehirli yem bırakarak geri gelecektir. O gece 
Ahmet, zehirli yemleri iş dönüşü gizl
için köpeğe vururken görülecektir ancak geri kalan görüntüler Coni ve Ahmet’in durmaksızın oyun 
oynadığı anlardan ibarettir. 
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Deleuze ve Guattari’nin Bin Yayla kitabında yer alan bu ifade onların hayvan sorunsalı üzerinde 
oldukça yoğun olarak düşündüklerini ortaya koyar. Bahsettikleri filmdeki Willard karakteri, 

filmindeki Ahmet isimli karakterle ortak özellikler taşımaktadır. Filmde 
Ahmet karakterini, sonradan ağabeyi olduğunu anladığımız Kadir karakteri vasıtasıyla tanırız. 25 yıl 
boyunca hapis yatan Kadir, iki yıl erkenden (kolluk kuvvetleriyle gizli bir anlaşma yaparak) şartlı 
tahliyeyle hapisten çıkmış ve soluğu 25 yıldır görmediği kardeşi Ahmet’in yanında almıştır. Onunla 
aynı mahallede ev tutar ve birlikte hiç anıları olmamasına rağmen aile bağlarını güçlendirmeye çalışır. 
Ahmet ise daha filmde ilk görünmesinden itibaren sessizdir, ailesi tarafından terk edildiğini, Kadir’den 
sonra ona bakan abisi tarafından da yalnız bırakıldığını daha sonra öğreniriz.  

Ahmet’in işi belediyenin hayvan toplama ekibinde uyuşturucu silah kullanarak hayvanları 
ir. Film ilerledikçe aslında Ahmet’in silahından uyuşturucu değil normal mermi 

çıktığı anlaşılmıştır. Belediyenin emrettiği şekilde köpekleri öldürmekte, daha sonra da onları şehirden 
uzakta bir yerlere atmakta veya gömmektedirler. Ahmet bir gün siyah bir köpeği vurur ancak köpek 
birkaç saniye ölü taklidi yaptıktan sonra kaçarak uzaklaşır. Arkadaşlarının söylediğine göre bu 
Ahmet’in vurmayı başaramadığı ilk köpektir. Köpeği bir müddet ararlar ancak bulamazlar, daha sonra 

liğinden Ahmet’in evine gelecektir.   

Emin Alper’in hikayeyi anlatış şekli köpek Ahmet’in evinde kalmaya başladığı andan itibaren değişir, 
Ahmet köpeğe bağlandıkça izleyici Ahmet ve Kadir’in hikayelerini senkron kaymasının gölgesinde 

ek oluş sürecine girmeye başladığı anda ilk önce zaman algısı farklılaşmaya 
başlar. Filmde Kadir’in ve Ahmet’in yaşadıkları zamansal olarak bütünselliğini yitirecektir. Ahmet’in 
film boyunca ve özellikle Coni’yi evine aldıktan sonra Kadir’le iletişim kurmaktan kaçındığı gözlenir, 
her geçen gün insanlardan uzaklaşmakta ve Coni’ye yaklaşmaktadır. Evde hayvan beslediğini bir sır 
gibi saklar ve evinin duvarını aletler yardımıyla deşerek Coni’nin gelenlerden gizlenmesi için bir kapı 

de olsa beslemesinin yasak olduğu bu hayvana hayatında yer açmak 
istemektedir. Tüm bu süreç yaşanırken işe çıkmakta, göz göze gelmekten kaçındığı her köpeği 
vurmaktadır. Ancak bir gün Ahmet vurduğu bir köpeğin ölmemesi sebebiyle yaralanır, köpek 

n ısırılacak, kendini zorla da olsa kurtaracaktır. Aradan geçen birkaç gün sonunda patronu 
Vahap, Ahmet’i birkaç kişiyle birlikte odasına çağırtacak, vurdukları köpekleri kasaplara sattığını 
öğrendiği bir adamı Ahmet sanarak azarlayacaktır. Ahmet evde Coni’yi beslemiş olmanın verdiği 
huzursuzlukla şok yaşayacak, Vahap daha sonra yanlışlığı anlayıp Ahmet’e izin vermek istese de 
Ahmet kendine gelemeyecektir. Vahap onu eli sargılı halde işe geldiğinden ötürü tebrik etmek için 

dan biriyle karıştırarak azarlamıştır olayı anladığında ise Ahmet’e 
özverisinden dolayı teşekkür etmiş ve izin vermek istemiştir. Ahmet izin almak istemez ve işe döner. 
Kamyonete bindiğinde ise Ahmet’in yaşadığı şok yüzünden anlaşılmaktadır. Ahmet, ‘bu ins
test ediyor’ dedikten sonra dalgın bir şekilde çalışmaya devam eder.  

Evine gittiğinde ise Coni’yle oynamaktadır, ilk kez güldüğü görülür ancak Coni kapının açık kaldığı 
bir sabah evden kaçar. Onu ararken gelen iş kamyonetine binen Ahmet tedirgindir, arkadaşlarından 
biri kara köpeği gördüğünü söyleyince arabadan inmek istemez, arkadaşının çıkmaması için uğraşır. 
Ancak arkadaşı arabadan inecek ve gördüğü köpek için zehirli yem bırakarak geri gelecektir. O gece 
Ahmet, zehirli yemleri iş dönüşü gizlice toplar. Ertesi gece Coni eve dönecek, Ahmet ona çok kızdığı 
için köpeğe vururken görülecektir ancak geri kalan görüntüler Coni ve Ahmet’in durmaksızın oyun 
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Tüm bu olaylar yaşanırken Kadir sürekli olarak kardeşini deyim yeri
görüşmeye niyeti olmayan Ahmet’in, Kadir’in bu ısrarcı tavrı karşısında canı sıkılacaktır. Ahmet, 
abisinin köpeği görmesini istememekte aynı zamanda da abisinden sürekli olarak saklanmaktadır. 

Kadir ise ev sahibinin eşi ile Ahmet’in ilişkisi olduğunu düşünmekte, evden gelen köpek seslerini 
kadın seslerine benzetmekte, dolayısıyla Ahmet’e karşı olan ısrarını iki katına çıkarmaktadır. Bu ısrar 
Ahmet’in kapısının zilini kırması, perdelerini kapatması ve ışık kapalı bir şekilde ot
gibi sonuçlar doğuracaktır. Yaşadıkları bölgenin abluka altına alınması, Kadir’in komşuları olarak 
bildiği insanların örgüt üyesi olarak tutuklanmış olması, mahallesinde yaşanan patlama ve Kadir’in iç 
ve iş dünyasında yaşadığı hezeyanlar o
paranoyaya dönüşür. Kadir’e göre Ahmet, bu örgütün üyelerinin elinde tutulmakta, evden çıkmasına 
izin verilmemektedir. Bunu beraberinde çalıştığı insanlara aktaran Kadir, Ahmet evde yokken eve 
baskın yapılması gerektiğini belirtir. Hizmetinde çalıştığı ekip Ahmet’in evine o içerideyken baskın 
yapacak ve Ahmet ile köpeği Coni’nin ölmesine sebep olacaktır. Paranoyaları giderek artan Ahmet işe 
gitmeyi bırakacak, sadece Coni ile mutlu olacak ve nitekim poli
kendini savunacaktır. Onların evinde köpek olduğu için baskın yaptığını düşünmektedir, köpeğe olan 
tutkusu onu bu şekilde büyük bir paranoyanın içine sürüklemiştir. Filmin sonunda ne Ahmet, ne de 
Kadir mutlu olacak aksine ikisi de verdiği kararların onlara yaşattığı trajedilere şahit olacaktır, Ahmet 
ölecek, Kadir’in payına da suçluluk ve yas düşecektir. Hayvan
insani kaygılar ve çok değer verdiği Coni’niyi elinden alacakları fikrin
dilsizleşemez, özgürleşemez, başka oluşlara benliğini açamaz, öznelliğini yitirmeyi başaramaz. 

Hem Derrida hem de Deleuze ve Guattari çoğulluk üzerine konuşmuşlar (Derrida, 2002; 
Deleuze & Guattari, 1980) ve çoğulluğun, insanlığın ka
tekilliği için panzehir olabileceğini dile getirmişlerdir (Derrida, 2002, p. 415). Benzer 
şekilde, Deleuze ve Guattari (1980) için, çokluk, hayvan
hayvanlara dönüşebilecek birçok potansiyel anlam dü
2013: 125) 

Ahmet kendini çoğul düşünceye açtığı, insan ve hayvan arasında hem dini hem fesefi açıdan var olan 
düalist ve hiyerarşik yapıdan kurtulacağının düşünüldüğü an abisi Kadir’in onu paranoyalarından, 
kâbuslarından aldığı güçle bir türlü rahat bırakamaması Ahmet’in sonunu getirecektir. Bu durumda 
göz göze geldiği, sağa sola dışkı yaptığı için insani güdülerle azarladığı, oyun oynadığı, deyim 
yerindeyse giderek köpekleştiği, Coni’leştiği oluşu kesilecek, hikâyenin 
düzenin kurbanı olacaklardır. Dışarıda ise Abluka tüm hızıyla sürmekte, insan öznellikleri hiç 
durmaksızın çarpışmakta ve kazananı olmayan düalist bir ben
etmektedir.  
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Tüm bu olaylar yaşanırken Kadir sürekli olarak kardeşini deyim yerindeyse taciz edecek, abisiyle 
görüşmeye niyeti olmayan Ahmet’in, Kadir’in bu ısrarcı tavrı karşısında canı sıkılacaktır. Ahmet, 
abisinin köpeği görmesini istememekte aynı zamanda da abisinden sürekli olarak saklanmaktadır. 

hmet’in ilişkisi olduğunu düşünmekte, evden gelen köpek seslerini 
kadın seslerine benzetmekte, dolayısıyla Ahmet’e karşı olan ısrarını iki katına çıkarmaktadır. Bu ısrar 
Ahmet’in kapısının zilini kırması, perdelerini kapatması ve ışık kapalı bir şekilde oturmaya başlaması 
gibi sonuçlar doğuracaktır. Yaşadıkları bölgenin abluka altına alınması, Kadir’in komşuları olarak 
bildiği insanların örgüt üyesi olarak tutuklanmış olması, mahallesinde yaşanan patlama ve Kadir’in iç 
ve iş dünyasında yaşadığı hezeyanlar onun Ahmet üzerindeki ısrarını arttırır ve bu durum bir 
paranoyaya dönüşür. Kadir’e göre Ahmet, bu örgütün üyelerinin elinde tutulmakta, evden çıkmasına 
izin verilmemektedir. Bunu beraberinde çalıştığı insanlara aktaran Kadir, Ahmet evde yokken eve 

apılması gerektiğini belirtir. Hizmetinde çalıştığı ekip Ahmet’in evine o içerideyken baskın 
yapacak ve Ahmet ile köpeği Coni’nin ölmesine sebep olacaktır. Paranoyaları giderek artan Ahmet işe 
gitmeyi bırakacak, sadece Coni ile mutlu olacak ve nitekim polis evini bastığında silahını ateşleyerek 
kendini savunacaktır. Onların evinde köpek olduğu için baskın yaptığını düşünmektedir, köpeğe olan 
tutkusu onu bu şekilde büyük bir paranoyanın içine sürüklemiştir. Filmin sonunda ne Ahmet, ne de 

ksine ikisi de verdiği kararların onlara yaşattığı trajedilere şahit olacaktır, Ahmet 
ölecek, Kadir’in payına da suçluluk ve yas düşecektir. Hayvan-oluş sürecini tamamlayamayan Ahmet, 
insani kaygılar ve çok değer verdiği Coni’niyi elinden alacakları fikrinden korkusu sebebiyle 
dilsizleşemez, özgürleşemez, başka oluşlara benliğini açamaz, öznelliğini yitirmeyi başaramaz. 

Hem Derrida hem de Deleuze ve Guattari çoğulluk üzerine konuşmuşlar (Derrida, 2002; 
Deleuze & Guattari, 1980) ve çoğulluğun, insanlığın karşısında olarak görülen hayvan 
tekilliği için panzehir olabileceğini dile getirmişlerdir (Derrida, 2002, p. 415). Benzer 
şekilde, Deleuze ve Guattari (1980) için, çokluk, hayvan-oluş veya daha özel olarak 
hayvanlara dönüşebilecek birçok potansiyel anlam düzlemi alanını tanımlar.(Akt. Gittins, 

Ahmet kendini çoğul düşünceye açtığı, insan ve hayvan arasında hem dini hem fesefi açıdan var olan 
düalist ve hiyerarşik yapıdan kurtulacağının düşünüldüğü an abisi Kadir’in onu paranoyalarından, 

an aldığı güçle bir türlü rahat bırakamaması Ahmet’in sonunu getirecektir. Bu durumda 
göz göze geldiği, sağa sola dışkı yaptığı için insani güdülerle azarladığı, oyun oynadığı, deyim 
yerindeyse giderek köpekleştiği, Coni’leştiği oluşu kesilecek, hikâyenin sonunda Coni’yle birlikte 
düzenin kurbanı olacaklardır. Dışarıda ise Abluka tüm hızıyla sürmekte, insan öznellikleri hiç 
durmaksızın çarpışmakta ve kazananı olmayan düalist bir ben-öteki mücadelesi durmaksızın devam 
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, London: University of Minesota 
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Sinemanın İlkleri Üzerine Bir Medya Okuryazarlığı Denemesi

Cem PEKMAN, Prof. Dr.,

 

Özet 

Medya tarihinde ilkler, popüler merak yanında akademik ilgi de çeken bir araştırma alanıdır. Bu tür 
araştırmalar, yerelden küresele, farklı medya alanlarında ve 
çıkarmaya, belgelemeye, tanıtmaya çalışırken, çoğunlukla bir tartışma da doğururlar. Çünkü ilk olma hali 
hem göreceli, hem de değişebilir bir durumdur. Araştırmacının kimliği, milliyeti, bakış açısı gibi ki
unsurlar ilk olma teşhisini koymakta nesnellik sorununu gündeme getirebildiği gibi, bulgulanan yeni 
bilgi-belgeler de ilkler tarihini her an değiştirebilir. Örneğin Türkiye’deki sinema tarihçiliğinde, Fuat 
Uzkınay’ın çektiği “Aya Stefanos Abidesinin Yık
hakkında bu tür bir tartışma yürümüştür. İlkler meselesi, ilk yönetmen, ilk film gibi soruların yanısıra, ilk 
gösterim, ilk kadın/erkek oyuncu, ilk özgün senaryo, ilk film müziği vb. gibi diğer sorularla,
ülkenin sinemasına yahut dünyanın ilklerine uzanan uçsuz bucaksız bir merak ve araştırma alanı 
doğurmuştur. Dünya sinemasının kurucu ülkelerinden olan olan ABD, Fransa, Almanya; İngiltere gibi 
ülkelerin tarihçileri de sinemada kimin ve neyin ilk o
bir hayli milliyetçi- çalışma ve tartışmalar yapmıştır. Bu çalışma, sinemanın ilkleri konusuna, yeni 
medyanın sunduğu yeni olanaklar, bilgiler ve belgeler ışığında bakmaya çalışacaktır. Sinema 
tarihçiliğinin başlangıcından bu yana adeta kalıplaşmış ve yukarıda sözü edilen nesnellik/kesinlikten 
yoksun bir ilkler bilgisi, yeni medya sayesinde acaba daha sorgulanabilir, daha verimli ve yeni ilklerin 
önünü açan bir çalışma alanına dönüşmekte midir? Bu soruya olum
diğer taraftan yeni medyanın eleştirel bir okuryazarlığa tabi tutulması gereğine, aksi takdirde her konuda 
olduğu gibi, sinemanın ilkleri konusunda da yeni yanılgıları, yeni kalıp yargıları ve yanlış bilgi
dolaşıma sokacağına işaret edecektir. Sonuçtaki amacımız ise, yeni medyadan süzülen yeni bilgi ve 
belgeler ışığında, sinema tarihinin ilklerine dair birikimimizi sorgulamak, mümkünse tazelemek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sinema Tarihi; Medya Okur

 

A Media Literacy Study on Cinema's Firsts

Abstract 

History of firsts in media has always been a matter of popular curiosity and academic interest. Such 
research, while trying to find out, to document, and to introduce the firsts in 
various categories, usually give way to discussions. That is because being the first is a relative and 
unstable condition. The identity, nationality or perspective of researchers may cause objectivity problems 
in determining the firsts of media, whereas new findings and documents may question or alter their 
history. A good example to this is the discussion on Fuat Uzkınay’s film “Aya Stefanos Abidesinin 
Yıkılışı”, which questioned the long established belief that it is the first Turki
of the firsts in cinema is a vast area of research and concern, including questions on national cinemas 
from the first film, director to first actor/actress, original script, music etc., and to other national cinemas 
and to global cinema history. Researchers from the founding countries of cinema, such as the United 
States, France, Germany and United Kingdom, have conducted 
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Sinemanın İlkleri Üzerine Bir Medya Okuryazarlığı Denemesi

Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü, 
cem.pekman@kocaeli.edu.tr. 

Medya tarihinde ilkler, popüler merak yanında akademik ilgi de çeken bir araştırma alanıdır. Bu tür 
araştırmalar, yerelden küresele, farklı medya alanlarında ve farklı kategorilerde, ilk olanı/ilk yapanı ortaya 
çıkarmaya, belgelemeye, tanıtmaya çalışırken, çoğunlukla bir tartışma da doğururlar. Çünkü ilk olma hali 
hem göreceli, hem de değişebilir bir durumdur. Araştırmacının kimliği, milliyeti, bakış açısı gibi ki
unsurlar ilk olma teşhisini koymakta nesnellik sorununu gündeme getirebildiği gibi, bulgulanan yeni 

belgeler de ilkler tarihini her an değiştirebilir. Örneğin Türkiye’deki sinema tarihçiliğinde, Fuat 
Uzkınay’ın çektiği “Aya Stefanos Abidesinin Yıkılışı” başlıklı filmin ilk Türk filmi olup olmadığı 
hakkında bu tür bir tartışma yürümüştür. İlkler meselesi, ilk yönetmen, ilk film gibi soruların yanısıra, ilk 
gösterim, ilk kadın/erkek oyuncu, ilk özgün senaryo, ilk film müziği vb. gibi diğer sorularla,
ülkenin sinemasına yahut dünyanın ilklerine uzanan uçsuz bucaksız bir merak ve araştırma alanı 
doğurmuştur. Dünya sinemasının kurucu ülkelerinden olan olan ABD, Fransa, Almanya; İngiltere gibi 
ülkelerin tarihçileri de sinemada kimin ve neyin ilk olduğu konusunda -kimi zaman nesnellikten uzak ve 

çalışma ve tartışmalar yapmıştır. Bu çalışma, sinemanın ilkleri konusuna, yeni 
medyanın sunduğu yeni olanaklar, bilgiler ve belgeler ışığında bakmaya çalışacaktır. Sinema 

başlangıcından bu yana adeta kalıplaşmış ve yukarıda sözü edilen nesnellik/kesinlikten 
yoksun bir ilkler bilgisi, yeni medya sayesinde acaba daha sorgulanabilir, daha verimli ve yeni ilklerin 
önünü açan bir çalışma alanına dönüşmekte midir? Bu soruya olumlu bir önkabulle yaklaşan çalışma, 
diğer taraftan yeni medyanın eleştirel bir okuryazarlığa tabi tutulması gereğine, aksi takdirde her konuda 
olduğu gibi, sinemanın ilkleri konusunda da yeni yanılgıları, yeni kalıp yargıları ve yanlış bilgi

ıma sokacağına işaret edecektir. Sonuçtaki amacımız ise, yeni medyadan süzülen yeni bilgi ve 
belgeler ışığında, sinema tarihinin ilklerine dair birikimimizi sorgulamak, mümkünse tazelemek olacaktır.

Sinema Tarihi; Medya Okur-yazarlığı; Yeni Medya ve Sinema 

A Media Literacy Study on Cinema's Firsts 

History of firsts in media has always been a matter of popular curiosity and academic interest. Such 
research, while trying to find out, to document, and to introduce the firsts in different media and in 
various categories, usually give way to discussions. That is because being the first is a relative and 
unstable condition. The identity, nationality or perspective of researchers may cause objectivity problems 

ts of media, whereas new findings and documents may question or alter their 
history. A good example to this is the discussion on Fuat Uzkınay’s film “Aya Stefanos Abidesinin 
Yıkılışı”, which questioned the long established belief that it is the first Turkish film ever shot. The issue 
of the firsts in cinema is a vast area of research and concern, including questions on national cinemas 
from the first film, director to first actor/actress, original script, music etc., and to other national cinemas 

bal cinema history. Researchers from the founding countries of cinema, such as the United 
States, France, Germany and United Kingdom, have conducted -sometimes quite nationalistic and far 

Sinemanın İlkleri Üzerine Bir Medya Okuryazarlığı Denemesi 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü, 

Medya tarihinde ilkler, popüler merak yanında akademik ilgi de çeken bir araştırma alanıdır. Bu tür 
farklı kategorilerde, ilk olanı/ilk yapanı ortaya 

çıkarmaya, belgelemeye, tanıtmaya çalışırken, çoğunlukla bir tartışma da doğururlar. Çünkü ilk olma hali 
hem göreceli, hem de değişebilir bir durumdur. Araştırmacının kimliği, milliyeti, bakış açısı gibi kimi 
unsurlar ilk olma teşhisini koymakta nesnellik sorununu gündeme getirebildiği gibi, bulgulanan yeni 

belgeler de ilkler tarihini her an değiştirebilir. Örneğin Türkiye’deki sinema tarihçiliğinde, Fuat 
ılışı” başlıklı filmin ilk Türk filmi olup olmadığı 

hakkında bu tür bir tartışma yürümüştür. İlkler meselesi, ilk yönetmen, ilk film gibi soruların yanısıra, ilk 
gösterim, ilk kadın/erkek oyuncu, ilk özgün senaryo, ilk film müziği vb. gibi diğer sorularla, her bir 
ülkenin sinemasına yahut dünyanın ilklerine uzanan uçsuz bucaksız bir merak ve araştırma alanı 
doğurmuştur. Dünya sinemasının kurucu ülkelerinden olan olan ABD, Fransa, Almanya; İngiltere gibi 

kimi zaman nesnellikten uzak ve 
çalışma ve tartışmalar yapmıştır. Bu çalışma, sinemanın ilkleri konusuna, yeni 

medyanın sunduğu yeni olanaklar, bilgiler ve belgeler ışığında bakmaya çalışacaktır. Sinema 
başlangıcından bu yana adeta kalıplaşmış ve yukarıda sözü edilen nesnellik/kesinlikten 

yoksun bir ilkler bilgisi, yeni medya sayesinde acaba daha sorgulanabilir, daha verimli ve yeni ilklerin 
lu bir önkabulle yaklaşan çalışma, 

diğer taraftan yeni medyanın eleştirel bir okuryazarlığa tabi tutulması gereğine, aksi takdirde her konuda 
olduğu gibi, sinemanın ilkleri konusunda da yeni yanılgıları, yeni kalıp yargıları ve yanlış bilgi-belgeleri 

ıma sokacağına işaret edecektir. Sonuçtaki amacımız ise, yeni medyadan süzülen yeni bilgi ve 
belgeler ışığında, sinema tarihinin ilklerine dair birikimimizi sorgulamak, mümkünse tazelemek olacaktır. 

History of firsts in media has always been a matter of popular curiosity and academic interest. Such 
different media and in 

various categories, usually give way to discussions. That is because being the first is a relative and 
unstable condition. The identity, nationality or perspective of researchers may cause objectivity problems 

ts of media, whereas new findings and documents may question or alter their 
history. A good example to this is the discussion on Fuat Uzkınay’s film “Aya Stefanos Abidesinin 

sh film ever shot. The issue 
of the firsts in cinema is a vast area of research and concern, including questions on national cinemas 
from the first film, director to first actor/actress, original script, music etc., and to other national cinemas 

bal cinema history. Researchers from the founding countries of cinema, such as the United 
sometimes quite nationalistic and far 
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from being objective- studies and discussions. This study is trying 
light of the new possibilities, information and documents that the new media have been offering to the 
field. Is the field, which has been problematic due to its rigid, relative nad imprecise nature, is now 
turning into an area which is more questionable, more fruitful and more open to new firsts? While this 
study assumes so, it also points out the necessity of employing the critical media literacy approach in new 
media studies. Otherwise, new media is very capable to
and inaccurate documentation in this and also in other fields of study. Our final goal, after draining the 
info and documents offered by the new media is hopefully to refresh and enrich our literature on t
of cinema. 

Keywords: History of Cinema; Media Literacy; New Media and Cinema

 

Sinema tarihinin ilkleri konusu, her tarih çalışmasında olduğu gibi, ilgi ve merak uyandıran bir hareket 
noktası oluşturuyor. İlk film, ilk yönetmen, ilk oyuncu vb. şek
sinemaya duyulan popüler ilgi yanında onun tarihine ilişkin araştırmaların da ilgi odağına giriyor. 
Ülke sinemalarının ulusal tarihleri dışında, kimin ve neyin dünya çapında sinemanın ilki olduğu ayrıca 
heyecan uyandıran bir soru; bu alanda ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi sinema konusundaki 
buluşlarıyla dünyada öncülük yapmış ülkelerin bugün de ilk olma, tarihe ilk olarak geçme rekabetini 
sürdürdüğünü söylemek mümkün. 

Bu çalışma esasen yeni medyanın sinema tarihçi
niyetini taşıyor. Sinema tarihçiliğinin başlangıcından bu yana oluşmuş olan ilkler konusundaki bilgi 
birikimi ve literatür, yeni medya sayesinde acaba daha sorgulanabilir, daha verimli ve yeni ilklerin 
önünü açan bir çalışma alanına dönüşmekte midir? Varsayımım bu yönde; ancak diğer taraftan yeni 
medyanın dikkatli ve eleştirel bir okuryazarlığa tabi tutulmadığında, her konuda olduğu gibi, 
sinemanın ilkleri konusunda da mevcut yahut yeni yanılgıları, kalıp y
dolaşımda tutacağına veya sokacağına da işaret etmek istiyorum. 

Aslında, sinemanın başlangıçta bir bilim, teknoloji ve buluş alanı olduğunu göz önünde tutarak ve bu 
alanın tarih çalışmalarına bakarak geliştirdiğim kişise
ilki/ilkleri şudur biçimindeki bir yargı veya sonuca ulaşmak neredeyse imkansızdır. Her ilkin bir 
öncesi vardır; alandaki her yenilik bir öncekinin üzerine inşa edilmiştir. Esasen sadece sinema için 
değil, bütün medya için genelleştirilebilecek bir yargıdır bu. Sinema, görsel sanatların devamı olarak 
fotoğraf ve resme giden çok geniş bir tarihsel mirası taşır; fotoğrafların hareketlendirilmesi
yansıtılması gibi prensiplerle sınırladığımızda ise yine birkaç yüzy
sürecinden süzülüp gelir (Bkz. Kılıç, 2008). Diğerleri, örneğin elektronik medya olarak nitelendirilen 
radyo ve televizyon ise 19. yüzyılın elektrikle ilişkili deney ve buluşlarına olduğu kadar, hareketli 
resimler ve onların iletilmesi çalışmalarına da yaslanır. Dolayısıyla, nasıl radyoyu şu buldu, 
televizyonu bu icat etti gibi keskin cümleler kurulamazsa, ilk filmi şu çekti, ilk gösterimi bu yaptı, ilk 
oyuncu Amerikalı, ilk kurgucu Fransızdı gibi kesinliklere de itibar et
yeni belgelerle, bir yerlerde gizli saklı kalmış, tozlu raflarda unutulmuş malzeme ile her an değişmeye 
hazırdır. Bu bağlamda, sinema tarihini insanlık tarihiyle paralel ele alan, sinemanın dünyanın farklı 
yerlerinde birbirini izleyerek çalışan pek çok mucidi/öncüsü olduğunu söyleyen ve tarihsel çizgiyi 
objektif ve karşılaştırmalı biçimde çizen mükemmel bir kaynak özellikle önerilir: 
(http://www.precinemahistory.net/) Böylelikle, yeni medyanın alana olumlu ve doğru katkılar 
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studies and discussions. This study is trying to look at the firsts of cinema, in the 
light of the new possibilities, information and documents that the new media have been offering to the 
field. Is the field, which has been problematic due to its rigid, relative nad imprecise nature, is now 

nto an area which is more questionable, more fruitful and more open to new firsts? While this 
study assumes so, it also points out the necessity of employing the critical media literacy approach in new 
media studies. Otherwise, new media is very capable to put into circulation new mistakes, misinformation 
and inaccurate documentation in this and also in other fields of study. Our final goal, after draining the 
info and documents offered by the new media is hopefully to refresh and enrich our literature on t

History of Cinema; Media Literacy; New Media and Cinema 

Sinema tarihinin ilkleri konusu, her tarih çalışmasında olduğu gibi, ilgi ve merak uyandıran bir hareket 
noktası oluşturuyor. İlk film, ilk yönetmen, ilk oyuncu vb. şeklinde uzayıp giden bir ilkler listesi, 
sinemaya duyulan popüler ilgi yanında onun tarihine ilişkin araştırmaların da ilgi odağına giriyor. 
Ülke sinemalarının ulusal tarihleri dışında, kimin ve neyin dünya çapında sinemanın ilki olduğu ayrıca 

ran bir soru; bu alanda ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi sinema konusundaki 
buluşlarıyla dünyada öncülük yapmış ülkelerin bugün de ilk olma, tarihe ilk olarak geçme rekabetini 

Bu çalışma esasen yeni medyanın sinema tarihçiliği alanına olumlu-olumsuz katkılarını sorgulamak 
niyetini taşıyor. Sinema tarihçiliğinin başlangıcından bu yana oluşmuş olan ilkler konusundaki bilgi 
birikimi ve literatür, yeni medya sayesinde acaba daha sorgulanabilir, daha verimli ve yeni ilklerin 

nü açan bir çalışma alanına dönüşmekte midir? Varsayımım bu yönde; ancak diğer taraftan yeni 
medyanın dikkatli ve eleştirel bir okuryazarlığa tabi tutulmadığında, her konuda olduğu gibi, 
sinemanın ilkleri konusunda da mevcut yahut yeni yanılgıları, kalıp yargıları ve yanlış bilgi
dolaşımda tutacağına veya sokacağına da işaret etmek istiyorum.  

Aslında, sinemanın başlangıçta bir bilim, teknoloji ve buluş alanı olduğunu göz önünde tutarak ve bu 
alanın tarih çalışmalarına bakarak geliştirdiğim kişisel düşüncemi öncelikle paylaşmalıyım: Sinemanın 
ilki/ilkleri şudur biçimindeki bir yargı veya sonuca ulaşmak neredeyse imkansızdır. Her ilkin bir 
öncesi vardır; alandaki her yenilik bir öncekinin üzerine inşa edilmiştir. Esasen sadece sinema için 

ün medya için genelleştirilebilecek bir yargıdır bu. Sinema, görsel sanatların devamı olarak 
fotoğraf ve resme giden çok geniş bir tarihsel mirası taşır; fotoğrafların hareketlendirilmesi
yansıtılması gibi prensiplerle sınırladığımızda ise yine birkaç yüzyıllık buluşlar, icatlar, patentler 
sürecinden süzülüp gelir (Bkz. Kılıç, 2008). Diğerleri, örneğin elektronik medya olarak nitelendirilen 
radyo ve televizyon ise 19. yüzyılın elektrikle ilişkili deney ve buluşlarına olduğu kadar, hareketli 

rın iletilmesi çalışmalarına da yaslanır. Dolayısıyla, nasıl radyoyu şu buldu, 
televizyonu bu icat etti gibi keskin cümleler kurulamazsa, ilk filmi şu çekti, ilk gösterimi bu yaptı, ilk 
oyuncu Amerikalı, ilk kurgucu Fransızdı gibi kesinliklere de itibar etmemek gerekir. Üstelik bu tarih, 
yeni belgelerle, bir yerlerde gizli saklı kalmış, tozlu raflarda unutulmuş malzeme ile her an değişmeye 
hazırdır. Bu bağlamda, sinema tarihini insanlık tarihiyle paralel ele alan, sinemanın dünyanın farklı 

ini izleyerek çalışan pek çok mucidi/öncüsü olduğunu söyleyen ve tarihsel çizgiyi 
objektif ve karşılaştırmalı biçimde çizen mükemmel bir kaynak özellikle önerilir: 

) Böylelikle, yeni medyanın alana olumlu ve doğru katkılar 

to look at the firsts of cinema, in the 
light of the new possibilities, information and documents that the new media have been offering to the 
field. Is the field, which has been problematic due to its rigid, relative nad imprecise nature, is now 

nto an area which is more questionable, more fruitful and more open to new firsts? While this 
study assumes so, it also points out the necessity of employing the critical media literacy approach in new 

put into circulation new mistakes, misinformation 
and inaccurate documentation in this and also in other fields of study. Our final goal, after draining the 
info and documents offered by the new media is hopefully to refresh and enrich our literature on the firsts 

Sinema tarihinin ilkleri konusu, her tarih çalışmasında olduğu gibi, ilgi ve merak uyandıran bir hareket 
linde uzayıp giden bir ilkler listesi, 

sinemaya duyulan popüler ilgi yanında onun tarihine ilişkin araştırmaların da ilgi odağına giriyor. 
Ülke sinemalarının ulusal tarihleri dışında, kimin ve neyin dünya çapında sinemanın ilki olduğu ayrıca 

ran bir soru; bu alanda ABD, Fransa, İngiltere, Almanya gibi sinema konusundaki 
buluşlarıyla dünyada öncülük yapmış ülkelerin bugün de ilk olma, tarihe ilk olarak geçme rekabetini 

olumsuz katkılarını sorgulamak 
niyetini taşıyor. Sinema tarihçiliğinin başlangıcından bu yana oluşmuş olan ilkler konusundaki bilgi 
birikimi ve literatür, yeni medya sayesinde acaba daha sorgulanabilir, daha verimli ve yeni ilklerin 

nü açan bir çalışma alanına dönüşmekte midir? Varsayımım bu yönde; ancak diğer taraftan yeni 
medyanın dikkatli ve eleştirel bir okuryazarlığa tabi tutulmadığında, her konuda olduğu gibi, 

argıları ve yanlış bilgi-belgeleri 

Aslında, sinemanın başlangıçta bir bilim, teknoloji ve buluş alanı olduğunu göz önünde tutarak ve bu 
l düşüncemi öncelikle paylaşmalıyım: Sinemanın 

ilki/ilkleri şudur biçimindeki bir yargı veya sonuca ulaşmak neredeyse imkansızdır. Her ilkin bir 
öncesi vardır; alandaki her yenilik bir öncekinin üzerine inşa edilmiştir. Esasen sadece sinema için 

ün medya için genelleştirilebilecek bir yargıdır bu. Sinema, görsel sanatların devamı olarak 
fotoğraf ve resme giden çok geniş bir tarihsel mirası taşır; fotoğrafların hareketlendirilmesi-

ıllık buluşlar, icatlar, patentler 
sürecinden süzülüp gelir (Bkz. Kılıç, 2008). Diğerleri, örneğin elektronik medya olarak nitelendirilen 
radyo ve televizyon ise 19. yüzyılın elektrikle ilişkili deney ve buluşlarına olduğu kadar, hareketli 

rın iletilmesi çalışmalarına da yaslanır. Dolayısıyla, nasıl radyoyu şu buldu, 
televizyonu bu icat etti gibi keskin cümleler kurulamazsa, ilk filmi şu çekti, ilk gösterimi bu yaptı, ilk 

memek gerekir. Üstelik bu tarih, 
yeni belgelerle, bir yerlerde gizli saklı kalmış, tozlu raflarda unutulmuş malzeme ile her an değişmeye 
hazırdır. Bu bağlamda, sinema tarihini insanlık tarihiyle paralel ele alan, sinemanın dünyanın farklı 

ini izleyerek çalışan pek çok mucidi/öncüsü olduğunu söyleyen ve tarihsel çizgiyi 
objektif ve karşılaştırmalı biçimde çizen mükemmel bir kaynak özellikle önerilir: 

) Böylelikle, yeni medyanın alana olumlu ve doğru katkılar 
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sunduğu, sunabileceği konusundaki varsayımımıza ilk payandayı da koyabiliriz. Sinema tarihçisi Bob 
Lansdale’in hazırladığı “Precinemahistory”, konu üzerine yeni medya üzerinden sunulan yüzlerce 
ciddi ve yararlı kaynaktan sadece biridir; bunların bir kısmı Landsdale’in kendi kaynakçasında da 
anılmaktadır. 

Fakat, yeni medyanın, özellikle popüler tarafının, sinema tarihine böyle titiz, dengeli, objektif 
yaklaşması pek mümkün değildir. Popüler olan, doğ
vurgular sunar. Birkaç örnek: Google üzerinden Türkçe sorgulama ile sinemanın ilkleri tarandığında, 
Lumiere kardeşler, Edison ve George Melies isimleri ve onların filmleri hemen öne çıkıyor. 
(Wikipedia’ya Türkçe veya İngilizce ulaşım ülkemizde halen yasak olduğu için bu evrensel 
ansiklopedinin soruya ne cevap verdiğini bilemiyoruz!). Tarama İngilizce yapıldığında daha karmaşık 
bir tablo ortaya çıkıyor; bilindik isimler yine baskın ancak arka planda kalmış
yavaş yeni sinema tarihindeki yerlerini almakta olduğu gözleniyor. Ve yine yeni medyanın sunduğu 
müthiş görsel olanaklar derhal fark ediliyor; doğrusu veya yanlışıyla, sinemanın kökenlerine ait 
günümüze kalabilmiş bütün görsel malzem
önümüzde duruyor. Ciddi, nesnel, doğru olanı ayıklamak görevi aynı niyetteki araştırmacıya düşmekte 
ancak su götürmez bir gerçeklikle karşı karşıyayız: Yeni medya sıradan okura/bakara istemediği kadar, 
sinema araştırmacısına hayal edemeyeceği kadar çok malzeme sunuyor. Youtube başta olmak üzere, 
film ve döküman sunan birçok paylaşım kanalındaki sayısız başlığın içinden, dikkat çeken bir Türkçe 
kaynakla örneklendirelim: Durmuş Akbulut yönetmenliğindeki TR
bütün bölümlerine internet üzerinden erişilebiliyor (kitabı için Bkz. Akbulut, 2012). Belgesel, birtakım 
kalıp yargıları tekrar etmekle ve tartışmalı bilgiler içermekle birlikte, kapsamlı bir ilkler malzemesini 
Türkçe izahıyla barındırıyor. 

Bu noktada, sinema tarihçiliğinin bir parçasıyla eskide, bir parçasıyla popülerliğin veya kimi zaman 
öznelliğin/milliyetçiliğin projeksiyonunda kalmış kimi bilgilerini, verilerini, kalıp yargılarını 
sınamakta fayda var. Vurgulamak gerek
dolaşımda tuttuğu aynı bilgi/veri/yargılar olacak bunlar. Ancak, şunu da unutmamalı: Sınama 
malzememizi de büyük ölçüde yeni medyadan topluyoruz. Metodoloji, yeni medya üzerinden 
dolaşımda olan ciddi, bilimsel araştırmalar, tartışmalar, eserler ile görsel malzemenin 
değerlendirilmesi yanısıra basılı literatürün elden geçirilmesi üzerine oturuyor. Yeni medya imkanları 
olmasaydı, bunların büyük kısmına, özellikle görsel malzemeye erişim mümkün olmayacaktı.

En popüler, en bilindik “ilk”ten başlayalım: Lumiere kardeşlerin ünlü filmi Trenin Gara Girişi. 
Hakkında yeni medyada dolaşan genelgeçer bilgilere bakılacak olursa, sinema tarihindeki ilk film, 
halka gösterilen ilk film, ilk belgesel film, ilk korku filmi
bir liste oluşuyor. Filme bu tür sıfatlar yeni medya dışındaki kimi yüzeysel sinema kitaplarında da 
yakıştırılıyor. Oysa biraz derinlemesine bakıldığında film değil sinemanın ilk filmi olmak, 
Lumiere’lerin bile ilk filmi değil. Filmin başında görüleceği üzere Trenin Gara girişi Lumiere 
katalogunun 653. filmi. 

https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk

Lumiere’lerin ilk çektiği filmi saptamak pek mümkün g
deneme yanılma yapmış olmalılar. Ancak bir başka ünlü filmleri İşçilerin Lumiere Fabrikasından 
Çıkışı’nın gösteriminin Lyon’daki bir fotoğraf toplantısında yapıldığını ve bunun 28 Aralık 1895’te 
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sunduğu, sunabileceği konusundaki varsayımımıza ilk payandayı da koyabiliriz. Sinema tarihçisi Bob 
Lansdale’in hazırladığı “Precinemahistory”, konu üzerine yeni medya üzerinden sunulan yüzlerce 

di ve yararlı kaynaktan sadece biridir; bunların bir kısmı Landsdale’in kendi kaynakçasında da 

Fakat, yeni medyanın, özellikle popüler tarafının, sinema tarihine böyle titiz, dengeli, objektif 
yaklaşması pek mümkün değildir. Popüler olan, doğası gereği basit izahlar, yüzeysel sonuçlar, çarpıcı 
vurgular sunar. Birkaç örnek: Google üzerinden Türkçe sorgulama ile sinemanın ilkleri tarandığında, 
Lumiere kardeşler, Edison ve George Melies isimleri ve onların filmleri hemen öne çıkıyor. 

a Türkçe veya İngilizce ulaşım ülkemizde halen yasak olduğu için bu evrensel 
ansiklopedinin soruya ne cevap verdiğini bilemiyoruz!). Tarama İngilizce yapıldığında daha karmaşık 
bir tablo ortaya çıkıyor; bilindik isimler yine baskın ancak arka planda kalmış isimsizlerin de yavaş 
yavaş yeni sinema tarihindeki yerlerini almakta olduğu gözleniyor. Ve yine yeni medyanın sunduğu 
müthiş görsel olanaklar derhal fark ediliyor; doğrusu veya yanlışıyla, sinemanın kökenlerine ait 
günümüze kalabilmiş bütün görsel malzeme internet üzerinden bir tıkla ulaşılabilir vaziyette 
önümüzde duruyor. Ciddi, nesnel, doğru olanı ayıklamak görevi aynı niyetteki araştırmacıya düşmekte 
ancak su götürmez bir gerçeklikle karşı karşıyayız: Yeni medya sıradan okura/bakara istemediği kadar, 
sinema araştırmacısına hayal edemeyeceği kadar çok malzeme sunuyor. Youtube başta olmak üzere, 
film ve döküman sunan birçok paylaşım kanalındaki sayısız başlığın içinden, dikkat çeken bir Türkçe 
kaynakla örneklendirelim: Durmuş Akbulut yönetmenliğindeki TRT belgeseli “Sinemanın İlkleri”nin 
bütün bölümlerine internet üzerinden erişilebiliyor (kitabı için Bkz. Akbulut, 2012). Belgesel, birtakım 
kalıp yargıları tekrar etmekle ve tartışmalı bilgiler içermekle birlikte, kapsamlı bir ilkler malzemesini 

Bu noktada, sinema tarihçiliğinin bir parçasıyla eskide, bir parçasıyla popülerliğin veya kimi zaman 
öznelliğin/milliyetçiliğin projeksiyonunda kalmış kimi bilgilerini, verilerini, kalıp yargılarını 
sınamakta fayda var. Vurgulamak gerekir ki, böylelikle yeni medyanın büyükçe bir bölümüyle 
dolaşımda tuttuğu aynı bilgi/veri/yargılar olacak bunlar. Ancak, şunu da unutmamalı: Sınama 
malzememizi de büyük ölçüde yeni medyadan topluyoruz. Metodoloji, yeni medya üzerinden 

ilimsel araştırmalar, tartışmalar, eserler ile görsel malzemenin 
değerlendirilmesi yanısıra basılı literatürün elden geçirilmesi üzerine oturuyor. Yeni medya imkanları 
olmasaydı, bunların büyük kısmına, özellikle görsel malzemeye erişim mümkün olmayacaktı.

En popüler, en bilindik “ilk”ten başlayalım: Lumiere kardeşlerin ünlü filmi Trenin Gara Girişi. 
Hakkında yeni medyada dolaşan genelgeçer bilgilere bakılacak olursa, sinema tarihindeki ilk film, 
halka gösterilen ilk film, ilk belgesel film, ilk korku filmi, ilk aksiyon filmi vb. ilkleri içeren uzunca 
bir liste oluşuyor. Filme bu tür sıfatlar yeni medya dışındaki kimi yüzeysel sinema kitaplarında da 
yakıştırılıyor. Oysa biraz derinlemesine bakıldığında film değil sinemanın ilk filmi olmak, 

ilk filmi değil. Filmin başında görüleceği üzere Trenin Gara girişi Lumiere 

https://www.youtube.com/watch?v=1dgLEDdFddk 

Lumiere’lerin ilk çektiği filmi saptamak pek mümkün görünmüyor, film çalışmaları sırasında epey 
deneme yanılma yapmış olmalılar. Ancak bir başka ünlü filmleri İşçilerin Lumiere Fabrikasından 
Çıkışı’nın gösteriminin Lyon’daki bir fotoğraf toplantısında yapıldığını ve bunun 28 Aralık 1895’te 

sunduğu, sunabileceği konusundaki varsayımımıza ilk payandayı da koyabiliriz. Sinema tarihçisi Bob 
Lansdale’in hazırladığı “Precinemahistory”, konu üzerine yeni medya üzerinden sunulan yüzlerce 

di ve yararlı kaynaktan sadece biridir; bunların bir kısmı Landsdale’in kendi kaynakçasında da 

Fakat, yeni medyanın, özellikle popüler tarafının, sinema tarihine böyle titiz, dengeli, objektif 
ası gereği basit izahlar, yüzeysel sonuçlar, çarpıcı 

vurgular sunar. Birkaç örnek: Google üzerinden Türkçe sorgulama ile sinemanın ilkleri tarandığında, 
Lumiere kardeşler, Edison ve George Melies isimleri ve onların filmleri hemen öne çıkıyor. 

a Türkçe veya İngilizce ulaşım ülkemizde halen yasak olduğu için bu evrensel 
ansiklopedinin soruya ne cevap verdiğini bilemiyoruz!). Tarama İngilizce yapıldığında daha karmaşık 

isimsizlerin de yavaş 
yavaş yeni sinema tarihindeki yerlerini almakta olduğu gözleniyor. Ve yine yeni medyanın sunduğu 
müthiş görsel olanaklar derhal fark ediliyor; doğrusu veya yanlışıyla, sinemanın kökenlerine ait 

e internet üzerinden bir tıkla ulaşılabilir vaziyette 
önümüzde duruyor. Ciddi, nesnel, doğru olanı ayıklamak görevi aynı niyetteki araştırmacıya düşmekte 
ancak su götürmez bir gerçeklikle karşı karşıyayız: Yeni medya sıradan okura/bakara istemediği kadar, 
sinema araştırmacısına hayal edemeyeceği kadar çok malzeme sunuyor. Youtube başta olmak üzere, 
film ve döküman sunan birçok paylaşım kanalındaki sayısız başlığın içinden, dikkat çeken bir Türkçe 

T belgeseli “Sinemanın İlkleri”nin 
bütün bölümlerine internet üzerinden erişilebiliyor (kitabı için Bkz. Akbulut, 2012). Belgesel, birtakım 
kalıp yargıları tekrar etmekle ve tartışmalı bilgiler içermekle birlikte, kapsamlı bir ilkler malzemesini 

Bu noktada, sinema tarihçiliğinin bir parçasıyla eskide, bir parçasıyla popülerliğin veya kimi zaman 
öznelliğin/milliyetçiliğin projeksiyonunda kalmış kimi bilgilerini, verilerini, kalıp yargılarını 

ir ki, böylelikle yeni medyanın büyükçe bir bölümüyle 
dolaşımda tuttuğu aynı bilgi/veri/yargılar olacak bunlar. Ancak, şunu da unutmamalı: Sınama 
malzememizi de büyük ölçüde yeni medyadan topluyoruz. Metodoloji, yeni medya üzerinden 

ilimsel araştırmalar, tartışmalar, eserler ile görsel malzemenin 
değerlendirilmesi yanısıra basılı literatürün elden geçirilmesi üzerine oturuyor. Yeni medya imkanları 
olmasaydı, bunların büyük kısmına, özellikle görsel malzemeye erişim mümkün olmayacaktı. 

En popüler, en bilindik “ilk”ten başlayalım: Lumiere kardeşlerin ünlü filmi Trenin Gara Girişi. 
Hakkında yeni medyada dolaşan genelgeçer bilgilere bakılacak olursa, sinema tarihindeki ilk film, 

, ilk aksiyon filmi vb. ilkleri içeren uzunca 
bir liste oluşuyor. Filme bu tür sıfatlar yeni medya dışındaki kimi yüzeysel sinema kitaplarında da 
yakıştırılıyor. Oysa biraz derinlemesine bakıldığında film değil sinemanın ilk filmi olmak, 

ilk filmi değil. Filmin başında görüleceği üzere Trenin Gara girişi Lumiere 

örünmüyor, film çalışmaları sırasında epey 
deneme yanılma yapmış olmalılar. Ancak bir başka ünlü filmleri İşçilerin Lumiere Fabrikasından 
Çıkışı’nın gösteriminin Lyon’daki bir fotoğraf toplantısında yapıldığını ve bunun 28 Aralık 1895’te 
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Grand Cafe, Paris’te gerçekleşen paralı gösterimin öncesinde gerçekleştiğini biliyoruz (Barnouw, 
1993).  

https://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI

Fabrikadan Çıkış’ın günümüze gelen üç versiyonu var. Üstteki linkte
bulunabilir. Sabit kamera ile aşağı yukarı aynı uzaklıktan yapılan çekimlerin hepsinde işçiler 
fabrikadan çıkarken görülmekte ancak filmler farklı zamanlarda çekildiği için işçilerin kıyafetleri, 
içerden çıkan at, araba, etraftaki köpekler vb. unsurlar farklılık göstermektedir. Dolayısı ile, bu üçünün 
içinden hangisinin ilk olduğunu söylemek de mümkün değildir. 

Trenin Gara Girişi’nin ilk belgesel olduğu bilgisi, Lumiere’lerin hafif ve taşınabilir kameraları ile 
stüdyo dışı çekimler yapmış olmaları ve genellikle yaşamın içinden kesitler sunmaları nedeniyle, 
kataloglarının büyük kısmının belge filmlerden oluşmasına dayandırılabilir. “Tren” de ilk bakışta bu 
tür bir filmdir. Kameranın karşı istikametinden gelen bir tren gara girmekt
indirmektedir. Oysa, sinema tarihçilerinden öğreniyoruz ki, trenin indirdiği yolcuların içinde Lumiere 
ailesinden kişiler ve Lumiere çalışanları vardır. Oyuncular, trenden indiklerinde kameraya bakmamak 
ve söylenen yönde ilerlemek için tal
yahut kurmaca bir nitelik taşır, içinde oyuncular barındırır ve bir aksiyon planı vardır. Dolayısı ile ilk 
belgesel yakıştırması bir yana, belgesel olduğu da söylenemez. Eğer, bu film Loiper
gibi belgesel değil kurmaca ise, bu durumda, Lumiere’lerin ilk kurmaca filmi yahut ilk mizanseni diye 
anılan Kendini Sulayan Bahçıvan filminin ilkliği de sorgulanabilir.

https://www.youtube.com/watch?v=IooPPi1YzkM

Kendini Sulayan Bahçıvan’ın Paris’te yapılan ilk gösterim listesinde yer aldığını biliyoruz. Bu nedenle 
gösterime çıkma sıralaması uyarınca Lumiere’lerin kurmaca filmleri açısından bir ilk olabilir. Ancak 
bu kez, “Bahçıvan” dünya sinemasında ilk kurmaca fi
1893’teki bir Edison filminde sarhoş bir adamın polisle münakaşa ettiği bir mizansen olduğunu 
Bordwell ve Thompson (1997) belirtmektedir. 

Loiperdinger’in çalışması (2004), Lumiere’lerin “Tren”ine ilk aksiyon, i
spekülatif biraz da ironik sıfatlar yakıştıranları belki hiç ilgilendirmeyecektir ama, sinemanın oldukça 
yaygın bir mitine olan genel inancı sarsabilir. Bu mit bize “Tren”i izleyen ilk sinema izleyicilerinin, 
filmdeki tren gerçekten üstlerine geliyor sanıp korktuklarını, paniğe kapıldıklarını, hatta salondan 
kaçtıklarını anlatıp durmuştur. Loiperdinger bunu kanıtlayan hiçbir somut veri bulunmadığını söyler. 
O güne dair yazılıp çizilenlerin hayal mahsulü olduğu görüşündedir.  Zone (
gösteriminden iki ay önce Paris Montmartre tren istasyonunda yaşanan tren kazasının şokunun, 
Lumiere filmini izleyen Parisli ilk sinema izleyicileri üzerinde etkisi olabileceğini öne sürer. Zone, 
“sinemanın kurucu mit”i konusunda kararsı
güne dair anı, haber ve yazıların Montmartre tren kazasından beslenmiş olduğunu hatırlatır.

Sinemanın başlangıcına ait genel mitolojinin önemli bir öyküsü de Lumiere’lerin 28 Aralık 1895’te 
yaptıkları gösterimin, biletli izleyiciye açık ilk toplu gösterim olduğu, dolayısıyla bugün bildiğimiz 
sinemanın miladı olduğudur. Oysa bundan yaklaşık iki ay önce, 1 Kasım 1985’te Berlin’de Max ve 
Emile Skladanowsky kardeşlerin biletli film gösterimini gerçekleştirdi
Skladanowsky’lerin projeksiyonu perde arkasından yapılmakta ve altı saniye civarında süresi olan 
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te gerçekleşen paralı gösterimin öncesinde gerçekleştiğini biliyoruz (Barnouw, 

https://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI 

Fabrikadan Çıkış’ın günümüze gelen üç versiyonu var. Üstteki linkte filmin üç versiyonu birden 
bulunabilir. Sabit kamera ile aşağı yukarı aynı uzaklıktan yapılan çekimlerin hepsinde işçiler 
fabrikadan çıkarken görülmekte ancak filmler farklı zamanlarda çekildiği için işçilerin kıyafetleri, 

ki köpekler vb. unsurlar farklılık göstermektedir. Dolayısı ile, bu üçünün 
içinden hangisinin ilk olduğunu söylemek de mümkün değildir.  

Trenin Gara Girişi’nin ilk belgesel olduğu bilgisi, Lumiere’lerin hafif ve taşınabilir kameraları ile 
ler yapmış olmaları ve genellikle yaşamın içinden kesitler sunmaları nedeniyle, 

kataloglarının büyük kısmının belge filmlerden oluşmasına dayandırılabilir. “Tren” de ilk bakışta bu 
tür bir filmdir. Kameranın karşı istikametinden gelen bir tren gara girmekte ve yolcularını 
indirmektedir. Oysa, sinema tarihçilerinden öğreniyoruz ki, trenin indirdiği yolcuların içinde Lumiere 
ailesinden kişiler ve Lumiere çalışanları vardır. Oyuncular, trenden indiklerinde kameraya bakmamak 
ve söylenen yönde ilerlemek için talimatlar almıştır (Loiperdinger, 2004). Yani film, yapılandırılmış 
yahut kurmaca bir nitelik taşır, içinde oyuncular barındırır ve bir aksiyon planı vardır. Dolayısı ile ilk 
belgesel yakıştırması bir yana, belgesel olduğu da söylenemez. Eğer, bu film Loiperdinger’in belirttiği 
gibi belgesel değil kurmaca ise, bu durumda, Lumiere’lerin ilk kurmaca filmi yahut ilk mizanseni diye 
anılan Kendini Sulayan Bahçıvan filminin ilkliği de sorgulanabilir. 

/www.youtube.com/watch?v=IooPPi1YzkM 

Kendini Sulayan Bahçıvan’ın Paris’te yapılan ilk gösterim listesinde yer aldığını biliyoruz. Bu nedenle 
gösterime çıkma sıralaması uyarınca Lumiere’lerin kurmaca filmleri açısından bir ilk olabilir. Ancak 
bu kez, “Bahçıvan” dünya sinemasında ilk kurmaca filmdir denemez çünkü en azından iki yıl önce, 
1893’teki bir Edison filminde sarhoş bir adamın polisle münakaşa ettiği bir mizansen olduğunu 
Bordwell ve Thompson (1997) belirtmektedir.  

Loiperdinger’in çalışması (2004), Lumiere’lerin “Tren”ine ilk aksiyon, ilk korku filmi gibi biraz 
spekülatif biraz da ironik sıfatlar yakıştıranları belki hiç ilgilendirmeyecektir ama, sinemanın oldukça 
yaygın bir mitine olan genel inancı sarsabilir. Bu mit bize “Tren”i izleyen ilk sinema izleyicilerinin, 

en üstlerine geliyor sanıp korktuklarını, paniğe kapıldıklarını, hatta salondan 
kaçtıklarını anlatıp durmuştur. Loiperdinger bunu kanıtlayan hiçbir somut veri bulunmadığını söyler. 
O güne dair yazılıp çizilenlerin hayal mahsulü olduğu görüşündedir.  Zone (2005) ise, Lumiere 
gösteriminden iki ay önce Paris Montmartre tren istasyonunda yaşanan tren kazasının şokunun, 
Lumiere filmini izleyen Parisli ilk sinema izleyicileri üzerinde etkisi olabileceğini öne sürer. Zone, 
“sinemanın kurucu mit”i konusunda kararsız görünmektedir, ancak en azından bu miti oluşturan o 
güne dair anı, haber ve yazıların Montmartre tren kazasından beslenmiş olduğunu hatırlatır.

Sinemanın başlangıcına ait genel mitolojinin önemli bir öyküsü de Lumiere’lerin 28 Aralık 1895’te 
österimin, biletli izleyiciye açık ilk toplu gösterim olduğu, dolayısıyla bugün bildiğimiz 

sinemanın miladı olduğudur. Oysa bundan yaklaşık iki ay önce, 1 Kasım 1985’te Berlin’de Max ve 
Emile Skladanowsky kardeşlerin biletli film gösterimini gerçekleştirdiği bugün bilinmektedir. 
Skladanowsky’lerin projeksiyonu perde arkasından yapılmakta ve altı saniye civarında süresi olan 

te gerçekleşen paralı gösterimin öncesinde gerçekleştiğini biliyoruz (Barnouw, 

filmin üç versiyonu birden 
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ki köpekler vb. unsurlar farklılık göstermektedir. Dolayısı ile, bu üçünün 
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ler yapmış olmaları ve genellikle yaşamın içinden kesitler sunmaları nedeniyle, 

kataloglarının büyük kısmının belge filmlerden oluşmasına dayandırılabilir. “Tren” de ilk bakışta bu 
e ve yolcularını 

indirmektedir. Oysa, sinema tarihçilerinden öğreniyoruz ki, trenin indirdiği yolcuların içinde Lumiere 
ailesinden kişiler ve Lumiere çalışanları vardır. Oyuncular, trenden indiklerinde kameraya bakmamak 

imatlar almıştır (Loiperdinger, 2004). Yani film, yapılandırılmış 
yahut kurmaca bir nitelik taşır, içinde oyuncular barındırır ve bir aksiyon planı vardır. Dolayısı ile ilk 

dinger’in belirttiği 
gibi belgesel değil kurmaca ise, bu durumda, Lumiere’lerin ilk kurmaca filmi yahut ilk mizanseni diye 

Kendini Sulayan Bahçıvan’ın Paris’te yapılan ilk gösterim listesinde yer aldığını biliyoruz. Bu nedenle 
gösterime çıkma sıralaması uyarınca Lumiere’lerin kurmaca filmleri açısından bir ilk olabilir. Ancak 

lmdir denemez çünkü en azından iki yıl önce, 
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lk korku filmi gibi biraz 
spekülatif biraz da ironik sıfatlar yakıştıranları belki hiç ilgilendirmeyecektir ama, sinemanın oldukça 
yaygın bir mitine olan genel inancı sarsabilir. Bu mit bize “Tren”i izleyen ilk sinema izleyicilerinin, 

en üstlerine geliyor sanıp korktuklarını, paniğe kapıldıklarını, hatta salondan 
kaçtıklarını anlatıp durmuştur. Loiperdinger bunu kanıtlayan hiçbir somut veri bulunmadığını söyler. 

2005) ise, Lumiere 
gösteriminden iki ay önce Paris Montmartre tren istasyonunda yaşanan tren kazasının şokunun, 
Lumiere filmini izleyen Parisli ilk sinema izleyicileri üzerinde etkisi olabileceğini öne sürer. Zone, 

z görünmektedir, ancak en azından bu miti oluşturan o 
güne dair anı, haber ve yazıların Montmartre tren kazasından beslenmiş olduğunu hatırlatır. 

Sinemanın başlangıcına ait genel mitolojinin önemli bir öyküsü de Lumiere’lerin 28 Aralık 1895’te 
österimin, biletli izleyiciye açık ilk toplu gösterim olduğu, dolayısıyla bugün bildiğimiz 

sinemanın miladı olduğudur. Oysa bundan yaklaşık iki ay önce, 1 Kasım 1985’te Berlin’de Max ve 
ği bugün bilinmektedir. 

Skladanowsky’lerin projeksiyonu perde arkasından yapılmakta ve altı saniye civarında süresi olan 
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filmler üst üste döndürülmekte idi. Ancak özel müzikler bestelenmiş dokuz filmden oluşan bir 
gösteriydi bu ve filmlerin yansıtılma biçi
filmlerine kıyasla çok daha kısa olmakla birlikte pekâlâ “sinema” idi. Sinema tarihçiliği yeni 
belgelerle önümüze gelmediği sürece, Lumiere’lerin değil Skladanowsky kardeşlerin gösteriminin 
Avrupa’da ilk olduğu söylenebilir. Günümüzde Skladanowsky’lerin hakkını teslim eden pek çok 
kaynağa ulaşmak mümkündür; bunların önemlice bir kısmı yeni medya üzerinden elde edilebilir. Bu 
vesileyle, bu başlık için kullandığım bir diğer mükemmel yeni medya kaynağını da 
Who’s Who of Victorian Cinema, British Film Institute’un yayınladığı aynı adlı kitaptan uyarlanmış 
bir web-ansiklopedi olarak sinemanın başlangıç yıllarına ilişkin kapsamlı bir içerik sunuyor 
(http://www.victorian-cinema.net/). Skladanowsky filmlerinin neye benzediğini merak eden 
araştırmacı için de yeni medya hizmette; örneğin ilk gösterimde de yer alan 1985 tarihli Mr. Delaware 
ve Boksör Kanguru filmi aşağıdaki linkten görülebilir.

 https://www.youtube.com/watch?v=DZ5sJ45h5bc

Avrupa’dan Amerika’ya geçip sözü Edison filmlerine getirirsek, Edison şirketinin Black Maria ismini 
verdiği stüdyosunu 1983 tarihinde kurduğunu ve ilk filmlerini bur
filmlerin çoğu Edison’un ağır ve hantal kamerası önünde ilginç gösteriler yahut eylemler 
gerçekleştiren kişileri gösterir. (Bu arada, Amerikan ve tabi kimilerine göre dünya sinemasının babası 
olarak bilinen Edison’un laboratuarının, buluş ve patent üreten bir fabrika gibi çalıştığını, Edison 
yönetimindeki mühendislerin buluşlara asıl imzaları attığını kaydetmek gerekir. Edison’un kamera ve 
gösterim araçlarını, daha sonra şirketten ayrılıp Edison’a rakip olacak W. K. Dick
Nalbantlar, sirk cambazları, boksörler, berberler, vücutçular, vodvil sanatçıları kısacık gösterilerle 
filmlerde yer alır. Bunlar, adı üstünde gösteridir ve filme alınanlar 
ile filmler kurmacadır, oyundur, yer yer oyuncu içerir. Filmler içinde 1894 tarihli ve Dickson’un 
çektiği Fred Ott’un hapşırığı oldukça ünlenmiştir. Bunun nedeni, muhtemelen filmin diğer Edison 
filmleri gibi kineteskop gösterimleriyle sınırlı kalmamasıdır. Filmde rol alan Edison çal
sonradan kendisinin ilk film starı olduğunu da söyler. Ancak yukarıdaki diğer ilkler gibi bu da bir 
gerçeklik taşımaz. Library of Congress’in youtube üzerinden gösterime açtığı Edison filmleri arşivinde 
kayıt tarihi 1891’e kadar giden filml
çocuk starlığı Ott’tan birkaç sene evvel tatmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=2wnOpDWSbyw

https://www.youtube.com/watch?v=daKHH7AdN8U

Bu dönemin en meşhur Edison filmi ise şüphesiz Öpücük`tür (1896). Bir tiyatro oyunundan küçük bir 
öpüşme sahnesi, oyunun aktör ve aktristi tarafından kamera önünde yinelenir. Bu da filmin 
günümüzde sinemadaki ilk öpüşme yahut yine biraz ironik biçimde ilk erotik film olarak anılmasına 
yol açar. Filmin ilkliği yahut -bazen pek de ironi taşımayan
bulunabilir. (Bazıları için, Bkz. Williams (2008), Dengler (1979). Öpü
olmadığına ilişkin bir tartışmaya, daha önce başka bir öpücük olduğuna ilişkin bir kanıta şimdilik 
rastlamıyoruz. Ancak, filme alınmış erotizmine ilişkin ilkliği bir hayli su götürür. Library of Congress 
kayıtlarında yapım yılı 1894 olarak tahmin edilen Sandow filmi, vücut geliştirme sporcusu Sandow’u 
küçük bir mayo ile gösterisini yaparken kaydeder. Yine 1984 tarihli bir başka Edison filmi olan 
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filmler üst üste döndürülmekte idi. Ancak özel müzikler bestelenmiş dokuz filmden oluşan bir 
gösteriydi bu ve filmlerin yansıtılma biçimi bakımından farklılık göstermekle ve Lumiere’lerin 
filmlerine kıyasla çok daha kısa olmakla birlikte pekâlâ “sinema” idi. Sinema tarihçiliği yeni 
belgelerle önümüze gelmediği sürece, Lumiere’lerin değil Skladanowsky kardeşlerin gösteriminin 

olduğu söylenebilir. Günümüzde Skladanowsky’lerin hakkını teslim eden pek çok 
kaynağa ulaşmak mümkündür; bunların önemlice bir kısmı yeni medya üzerinden elde edilebilir. Bu 
vesileyle, bu başlık için kullandığım bir diğer mükemmel yeni medya kaynağını da anmak isterim: 
Who’s Who of Victorian Cinema, British Film Institute’un yayınladığı aynı adlı kitaptan uyarlanmış 

ansiklopedi olarak sinemanın başlangıç yıllarına ilişkin kapsamlı bir içerik sunuyor 
). Skladanowsky filmlerinin neye benzediğini merak eden 

araştırmacı için de yeni medya hizmette; örneğin ilk gösterimde de yer alan 1985 tarihli Mr. Delaware 
ve Boksör Kanguru filmi aşağıdaki linkten görülebilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZ5sJ45h5bc 

Avrupa’dan Amerika’ya geçip sözü Edison filmlerine getirirsek, Edison şirketinin Black Maria ismini 
verdiği stüdyosunu 1983 tarihinde kurduğunu ve ilk filmlerini burada çektiğini hatırlamak gerekir. Bu 
filmlerin çoğu Edison’un ağır ve hantal kamerası önünde ilginç gösteriler yahut eylemler 
gerçekleştiren kişileri gösterir. (Bu arada, Amerikan ve tabi kimilerine göre dünya sinemasının babası 

boratuarının, buluş ve patent üreten bir fabrika gibi çalıştığını, Edison 
yönetimindeki mühendislerin buluşlara asıl imzaları attığını kaydetmek gerekir. Edison’un kamera ve 
gösterim araçlarını, daha sonra şirketten ayrılıp Edison’a rakip olacak W. K. Dickson geliştirmiştir). 
Nalbantlar, sirk cambazları, boksörler, berberler, vücutçular, vodvil sanatçıları kısacık gösterilerle 
filmlerde yer alır. Bunlar, adı üstünde gösteridir ve filme alınanlar -mış gibi yapmaktadırlar. Dolayısı 

ndur, yer yer oyuncu içerir. Filmler içinde 1894 tarihli ve Dickson’un 
çektiği Fred Ott’un hapşırığı oldukça ünlenmiştir. Bunun nedeni, muhtemelen filmin diğer Edison 
filmleri gibi kineteskop gösterimleriyle sınırlı kalmamasıdır. Filmde rol alan Edison çal
sonradan kendisinin ilk film starı olduğunu da söyler. Ancak yukarıdaki diğer ilkler gibi bu da bir 
gerçeklik taşımaz. Library of Congress’in youtube üzerinden gösterime açtığı Edison filmleri arşivinde 
kayıt tarihi 1891’e kadar giden filmler bulunmaktadır. Örneğin, Newark Athlete filminde oynayan 
çocuk starlığı Ott’tan birkaç sene evvel tatmıştır. 

https://www.youtube.com/watch?v=2wnOpDWSbyw 

https://www.youtube.com/watch?v=daKHH7AdN8U 

Bu dönemin en meşhur Edison filmi ise şüphesiz Öpücük`tür (1896). Bir tiyatro oyunundan küçük bir 
öpüşme sahnesi, oyunun aktör ve aktristi tarafından kamera önünde yinelenir. Bu da filmin 

sinemadaki ilk öpüşme yahut yine biraz ironik biçimde ilk erotik film olarak anılmasına 
bazen pek de ironi taşımayan- erotikliği üzerine yüzlerce kaynak 

bulunabilir. (Bazıları için, Bkz. Williams (2008), Dengler (1979). Öpücük’ün gerçekten ilk olup 
olmadığına ilişkin bir tartışmaya, daha önce başka bir öpücük olduğuna ilişkin bir kanıta şimdilik 
rastlamıyoruz. Ancak, filme alınmış erotizmine ilişkin ilkliği bir hayli su götürür. Library of Congress 

94 olarak tahmin edilen Sandow filmi, vücut geliştirme sporcusu Sandow’u 
küçük bir mayo ile gösterisini yaparken kaydeder. Yine 1984 tarihli bir başka Edison filmi olan 

filmler üst üste döndürülmekte idi. Ancak özel müzikler bestelenmiş dokuz filmden oluşan bir 
mi bakımından farklılık göstermekle ve Lumiere’lerin 

filmlerine kıyasla çok daha kısa olmakla birlikte pekâlâ “sinema” idi. Sinema tarihçiliği yeni 
belgelerle önümüze gelmediği sürece, Lumiere’lerin değil Skladanowsky kardeşlerin gösteriminin 

olduğu söylenebilir. Günümüzde Skladanowsky’lerin hakkını teslim eden pek çok 
kaynağa ulaşmak mümkündür; bunların önemlice bir kısmı yeni medya üzerinden elde edilebilir. Bu 

anmak isterim: 
Who’s Who of Victorian Cinema, British Film Institute’un yayınladığı aynı adlı kitaptan uyarlanmış 

ansiklopedi olarak sinemanın başlangıç yıllarına ilişkin kapsamlı bir içerik sunuyor 
). Skladanowsky filmlerinin neye benzediğini merak eden 

araştırmacı için de yeni medya hizmette; örneğin ilk gösterimde de yer alan 1985 tarihli Mr. Delaware 

Avrupa’dan Amerika’ya geçip sözü Edison filmlerine getirirsek, Edison şirketinin Black Maria ismini 
ada çektiğini hatırlamak gerekir. Bu 

filmlerin çoğu Edison’un ağır ve hantal kamerası önünde ilginç gösteriler yahut eylemler 
gerçekleştiren kişileri gösterir. (Bu arada, Amerikan ve tabi kimilerine göre dünya sinemasının babası 

boratuarının, buluş ve patent üreten bir fabrika gibi çalıştığını, Edison 
yönetimindeki mühendislerin buluşlara asıl imzaları attığını kaydetmek gerekir. Edison’un kamera ve 

son geliştirmiştir). 
Nalbantlar, sirk cambazları, boksörler, berberler, vücutçular, vodvil sanatçıları kısacık gösterilerle 

mış gibi yapmaktadırlar. Dolayısı 
ndur, yer yer oyuncu içerir. Filmler içinde 1894 tarihli ve Dickson’un 

çektiği Fred Ott’un hapşırığı oldukça ünlenmiştir. Bunun nedeni, muhtemelen filmin diğer Edison 
filmleri gibi kineteskop gösterimleriyle sınırlı kalmamasıdır. Filmde rol alan Edison çalışanı Fred Ott, 
sonradan kendisinin ilk film starı olduğunu da söyler. Ancak yukarıdaki diğer ilkler gibi bu da bir 
gerçeklik taşımaz. Library of Congress’in youtube üzerinden gösterime açtığı Edison filmleri arşivinde 

er bulunmaktadır. Örneğin, Newark Athlete filminde oynayan 

Bu dönemin en meşhur Edison filmi ise şüphesiz Öpücük`tür (1896). Bir tiyatro oyunundan küçük bir 
öpüşme sahnesi, oyunun aktör ve aktristi tarafından kamera önünde yinelenir. Bu da filmin 

sinemadaki ilk öpüşme yahut yine biraz ironik biçimde ilk erotik film olarak anılmasına 
erotikliği üzerine yüzlerce kaynak 

cük’ün gerçekten ilk olup 
olmadığına ilişkin bir tartışmaya, daha önce başka bir öpücük olduğuna ilişkin bir kanıta şimdilik 
rastlamıyoruz. Ancak, filme alınmış erotizmine ilişkin ilkliği bir hayli su götürür. Library of Congress 

94 olarak tahmin edilen Sandow filmi, vücut geliştirme sporcusu Sandow’u 
küçük bir mayo ile gösterisini yaparken kaydeder. Yine 1984 tarihli bir başka Edison filmi olan 
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Carmencita’daki dans da pekâlâ erotik sayılabilir. Bu açıdan bakıldığında, Sandow filmi
benzerlerinin içeriği açısından erotik olduğu görüşündeki Musser’a (2004) hak verilmelidir.

https://www.youtube.com/watch?v=Q690

https://www.youtube.com/watch?v=HWM2ixqua3Y

https://www.youtube.com/watch?v=

Lumiere’lerin Tren’i ile Edison’un Öpücük’ünden bahsettiğimize göre söz sırası şimdi gayet ilginç ve 
popüler tarihçiliğin biraz köşeye itelediği bir filme geliyor: İngiliz filmciliğinin kurucularından G. A. 
Smith’in 1989 tarihli Tüneldeki Öpücük filmi. Film üç çekimden oluşan bir öykü anlatıyor. İlk 
çekimde tren üzerine yerleştirilmiş bir kameradan trenin tünele g
dekoru içinde öpüşen bir çiftin stüdyo çekimini görüyoruz; üçüncü çekimde ise yine tren üzeri kamera 
ile tünelden çıkıyoruz.  

https://www.youtube.com/watch?v=6vdb79

Film açıkça 1895 “Tren”ini ve 1896 “Öpücük”ünü birleştirerek bir öykü anlatıyor. Öykü kurmacası 
yanında montaj anlamındaki kurguyu da bu filmde görüyoruz. Üç çekim birleştirilerek görece uzun bir 
metraj elde edilmiş. O halde, ilk elde film kurgusunun
tarihli Ay’a Seyahat’e) veya Edwin Porter’a (genellikle 1903 tarihli Büyük Tren Soygunu veya yine 
aynı tarihli Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı’na), hatta D. W. Griffith’e (Bir Ulusun Doğuşu, 1915 
vb.ye) dayandıran genelgeçer yeni medya malumatına yahut artık eskimiş sinema literatürüne itibar 
etmemeliyiz. Örneğin, Porter’ın Büyük Tren Soygunu’na atfedilen öykü anlatımındaki öncülüğü 
(Rotha, 2000) rahatlıkla sorgulayabiliriz. Bu anlamda ülkemizin öncü sinema araş
titiz davrandığını da öne sürebiliriz. Onaran’ın eserinde (2012) üstte anılan kurucu babaların (Melies, 
Porter, Griffith vd.) yanında Brighton okulundan, Williamson ve Smith’den söz edilmektedir. Hatta, 
Porter’ın Büyük Tren Soygunu film
Mottershaw’un Posta Arabası Soygunu isimli filminin bu türün ilk örneği olduğunu Onaran kaydeder. 
Bir başka kaynak, Mottershaw’un bu filminin kayıp olduğunu belirtmekte ancak filmin Cüretkâr
Gündüz Hırsızlığı başlıklı bir diğer filmiyle birlikte ticari başarı elde etmiş filmler olduğunu, 
Amerika’da dağıtıma girdiğini ve Porter’ın bu filmden etkilenerek aynı yıl kendi Büyük Tren 
Soygunu’nu çektiğini belirtir (Fairservice, 2001). Bu noktada, yü
sahibi ülkelerinin sinema alanındaki ilk girişimcilerinin birbirlerini kollayarak, birbirlerinin işlerinden 
haberdar olarak büyük bir yarış, rekabet ve patent savaşı içerisinde olduğunu tekrarlamak gerekir. Bu 
rekabet, görülüyor ki, sinemacıların filmlerinde birbirlerinden esinlenmeleri, faydalanmaları veya 
zaman zaman düpedüz kopya çekmelerini de beraberinde getirmiştir. Söz konusu etkileşimlerin tarihi 
de sinemanın başlangıcına dayandırılabilir. 

Bu bağlamda, “Tünel” de pek masum sayılmaz. Bir kere, yukarıda bahsedildiği üzere, filmin 
kurmacasının dönemin iki popüler filminin ana fikrinden oluştuğu açıktır. Lumiere’lerin izleyicinin 
üstüne doğru gelen treni, Smith’in filminde trenin üzerine konulan bir kamera ile tünel
görünür; izleyici hareketi trenin gözünden izler. Tünele girilir, sahne kararır, dekor vagona kesme 
yapılır. Edison’un yakın plan öpücüğü yerine, bir vagonda olduklarını anlayacağımız uzaklıktan bir 
çekimle içerideki çiftin öpüştüğünü görürüz. B
çıkar. Adeta tünele giren trendeki İngiliz vb. fıkrasını anımsatan küçük öykümüz tamamlanır. Smith, 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

49 

Carmencita’daki dans da pekâlâ erotik sayılabilir. Bu açıdan bakıldığında, Sandow filmi
benzerlerinin içeriği açısından erotik olduğu görüşündeki Musser’a (2004) hak verilmelidir.

https://www.youtube.com/watch?v=Q690-IexNB4 

https://www.youtube.com/watch?v=HWM2ixqua3Y 

https://www.youtube.com/watch?v=-15jwb1ZTMA 

Lumiere’lerin Tren’i ile Edison’un Öpücük’ünden bahsettiğimize göre söz sırası şimdi gayet ilginç ve 
arihçiliğin biraz köşeye itelediği bir filme geliyor: İngiliz filmciliğinin kurucularından G. A. 

Smith’in 1989 tarihli Tüneldeki Öpücük filmi. Film üç çekimden oluşan bir öykü anlatıyor. İlk 
çekimde tren üzerine yerleştirilmiş bir kameradan trenin tünele girişini izliyoruz; ardından vagon 
dekoru içinde öpüşen bir çiftin stüdyo çekimini görüyoruz; üçüncü çekimde ise yine tren üzeri kamera 

https://www.youtube.com/watch?v=6vdb79xXMWg 

Film açıkça 1895 “Tren”ini ve 1896 “Öpücük”ünü birleştirerek bir öykü anlatıyor. Öykü kurmacası 
yanında montaj anlamındaki kurguyu da bu filmde görüyoruz. Üç çekim birleştirilerek görece uzun bir 
metraj elde edilmiş. O halde, ilk elde film kurgusunun miladını George Melies’e (genellikle 1902 
tarihli Ay’a Seyahat’e) veya Edwin Porter’a (genellikle 1903 tarihli Büyük Tren Soygunu veya yine 
aynı tarihli Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı’na), hatta D. W. Griffith’e (Bir Ulusun Doğuşu, 1915 

ran genelgeçer yeni medya malumatına yahut artık eskimiş sinema literatürüne itibar 
etmemeliyiz. Örneğin, Porter’ın Büyük Tren Soygunu’na atfedilen öykü anlatımındaki öncülüğü 
(Rotha, 2000) rahatlıkla sorgulayabiliriz. Bu anlamda ülkemizin öncü sinema araştırmacılarının daha 
titiz davrandığını da öne sürebiliriz. Onaran’ın eserinde (2012) üstte anılan kurucu babaların (Melies, 
Porter, Griffith vd.) yanında Brighton okulundan, Williamson ve Smith’den söz edilmektedir. Hatta, 
Porter’ın Büyük Tren Soygunu filminin, genel inanışın aksine “ilk western” olmadığı, İngiliz Frank 
Mottershaw’un Posta Arabası Soygunu isimli filminin bu türün ilk örneği olduğunu Onaran kaydeder. 
Bir başka kaynak, Mottershaw’un bu filminin kayıp olduğunu belirtmekte ancak filmin Cüretkâr
Gündüz Hırsızlığı başlıklı bir diğer filmiyle birlikte ticari başarı elde etmiş filmler olduğunu, 
Amerika’da dağıtıma girdiğini ve Porter’ın bu filmden etkilenerek aynı yıl kendi Büyük Tren 
Soygunu’nu çektiğini belirtir (Fairservice, 2001). Bu noktada, yüzyıl başında dünyanın ileri teknoloji 
sahibi ülkelerinin sinema alanındaki ilk girişimcilerinin birbirlerini kollayarak, birbirlerinin işlerinden 
haberdar olarak büyük bir yarış, rekabet ve patent savaşı içerisinde olduğunu tekrarlamak gerekir. Bu 

görülüyor ki, sinemacıların filmlerinde birbirlerinden esinlenmeleri, faydalanmaları veya 
zaman zaman düpedüz kopya çekmelerini de beraberinde getirmiştir. Söz konusu etkileşimlerin tarihi 
de sinemanın başlangıcına dayandırılabilir.  

de pek masum sayılmaz. Bir kere, yukarıda bahsedildiği üzere, filmin 
kurmacasının dönemin iki popüler filminin ana fikrinden oluştuğu açıktır. Lumiere’lerin izleyicinin 
üstüne doğru gelen treni, Smith’in filminde trenin üzerine konulan bir kamera ile tünel
görünür; izleyici hareketi trenin gözünden izler. Tünele girilir, sahne kararır, dekor vagona kesme 
yapılır. Edison’un yakın plan öpücüğü yerine, bir vagonda olduklarını anlayacağımız uzaklıktan bir 
çekimle içerideki çiftin öpüştüğünü görürüz. Bir kesme ile yine tren-kameraya geçeriz. Tren tünelden 
çıkar. Adeta tünele giren trendeki İngiliz vb. fıkrasını anımsatan küçük öykümüz tamamlanır. Smith, 

Carmencita’daki dans da pekâlâ erotik sayılabilir. Bu açıdan bakıldığında, Sandow filmi ve 
benzerlerinin içeriği açısından erotik olduğu görüşündeki Musser’a (2004) hak verilmelidir. 

Lumiere’lerin Tren’i ile Edison’un Öpücük’ünden bahsettiğimize göre söz sırası şimdi gayet ilginç ve 
arihçiliğin biraz köşeye itelediği bir filme geliyor: İngiliz filmciliğinin kurucularından G. A. 

Smith’in 1989 tarihli Tüneldeki Öpücük filmi. Film üç çekimden oluşan bir öykü anlatıyor. İlk 
irişini izliyoruz; ardından vagon 

dekoru içinde öpüşen bir çiftin stüdyo çekimini görüyoruz; üçüncü çekimde ise yine tren üzeri kamera 

Film açıkça 1895 “Tren”ini ve 1896 “Öpücük”ünü birleştirerek bir öykü anlatıyor. Öykü kurmacası 
yanında montaj anlamındaki kurguyu da bu filmde görüyoruz. Üç çekim birleştirilerek görece uzun bir 

miladını George Melies’e (genellikle 1902 
tarihli Ay’a Seyahat’e) veya Edwin Porter’a (genellikle 1903 tarihli Büyük Tren Soygunu veya yine 
aynı tarihli Bir Amerikan İtfaiyecisinin Yaşamı’na), hatta D. W. Griffith’e (Bir Ulusun Doğuşu, 1915 

ran genelgeçer yeni medya malumatına yahut artık eskimiş sinema literatürüne itibar 
etmemeliyiz. Örneğin, Porter’ın Büyük Tren Soygunu’na atfedilen öykü anlatımındaki öncülüğü 

tırmacılarının daha 
titiz davrandığını da öne sürebiliriz. Onaran’ın eserinde (2012) üstte anılan kurucu babaların (Melies, 
Porter, Griffith vd.) yanında Brighton okulundan, Williamson ve Smith’den söz edilmektedir. Hatta, 

inin, genel inanışın aksine “ilk western” olmadığı, İngiliz Frank 
Mottershaw’un Posta Arabası Soygunu isimli filminin bu türün ilk örneği olduğunu Onaran kaydeder. 
Bir başka kaynak, Mottershaw’un bu filminin kayıp olduğunu belirtmekte ancak filmin Cüretkâr 
Gündüz Hırsızlığı başlıklı bir diğer filmiyle birlikte ticari başarı elde etmiş filmler olduğunu, 
Amerika’da dağıtıma girdiğini ve Porter’ın bu filmden etkilenerek aynı yıl kendi Büyük Tren 

zyıl başında dünyanın ileri teknoloji 
sahibi ülkelerinin sinema alanındaki ilk girişimcilerinin birbirlerini kollayarak, birbirlerinin işlerinden 
haberdar olarak büyük bir yarış, rekabet ve patent savaşı içerisinde olduğunu tekrarlamak gerekir. Bu 

görülüyor ki, sinemacıların filmlerinde birbirlerinden esinlenmeleri, faydalanmaları veya 
zaman zaman düpedüz kopya çekmelerini de beraberinde getirmiştir. Söz konusu etkileşimlerin tarihi 

de pek masum sayılmaz. Bir kere, yukarıda bahsedildiği üzere, filmin 
kurmacasının dönemin iki popüler filminin ana fikrinden oluştuğu açıktır. Lumiere’lerin izleyicinin 
üstüne doğru gelen treni, Smith’in filminde trenin üzerine konulan bir kamera ile tünele girerken 
görünür; izleyici hareketi trenin gözünden izler. Tünele girilir, sahne kararır, dekor vagona kesme 
yapılır. Edison’un yakın plan öpücüğü yerine, bir vagonda olduklarını anlayacağımız uzaklıktan bir 

kameraya geçeriz. Tren tünelden 
çıkar. Adeta tünele giren trendeki İngiliz vb. fıkrasını anımsatan küçük öykümüz tamamlanır. Smith, 
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popüler imgelemde kolayca rastlayabileceği bir öyküyü, kendinden önceki filmlerden de faydalanarak 
sinemaya aktarmaktadır. Lumiere’ler ve Edison üzerinden attığı adım, sinemanın olanaklarıyla bu tekil 
sahnelerden bir öyküye ulaşmasıdır. Sinema böyle adım adım, ama çok hızlı bir yürüyüşle ilerlemesini 
sürdürecektir. Bu bağlamda, usta İngiliz yönetmen Alfre
Northwest’inin (Gizli Teşkilat, 1959) muzip final sahnesinde yahut Strangers on a Train’inin 
(Trendeki Yabancı, 1951) gizemli açılış sahnesindeki tren kullanımlarının vatandaşı Smith’e ve ondan 
da öncesine, sinemanın başlangıcına giden bir birikime yaslandığı düşünülemez mi? 

Sinemanın ilkler tarihine yahut bir bakıma onu yazmanın inceliğine dair bir başka ilginç not: Edison 
veya Lumiere’lerin fikirlerinden yararlanmak bir tarafa, Smith’in “Tünel” filminde kullandığı tren 
çekimi doğrudan bir başka filmdir. Smith, vatandaşı Cecil Hepworth’un çektiği ve yine 1899 tarihli 
Bir Makinenin Önünden Görünüm-
vagon sekansını yerleştirmiştir (Gray, 2004). Raylar üzerinde har
trenin gözünden yapılan çekimler ise ne genel/popüler sinema bilgisinin aktardığı gibi Edwin Porter’ın 
Büyük Tren Soygunu (1903) ile, ne de Cecil Hepworth’un filmi ile başlar. Bizde hayalet çekim, 
İngilizcede phantom ride adıyla anılan filmler 1897’de yapılmaya başlamış ve dönem izleyicisinin çok 
da ilgisini toplamıştır (Gray, 2004). 

Peki “Tünel”e sinemanın ilk kurgulu filmi denebilir mi? En başta vurguladığımız üzere, bu hususta da 
bir ilklik söz konusu olamaz. Ama sine
Bottomore (2013: 104) bu noktada şunları söylüyor: “James Williamson veya Edwin Porter’ın 1900
1903 arasında bir yerde kurguyu icat ettiği söyleniyor. Oysa ben kurgunun sinemanın ilk beş yılında
1895-1990 arasında bulunduğunu savlıyorum.”. Bottomore, makalesinde bu dönemdeki kurgu 
çalışmalarına dair pek çok örnek sunuyor. Keza, Gray’in (2004) özellikle G. A. Smith’in Tüneldeki 
Öpücük’üne ve İngiliz Brighton okuluna eğilen makalesi de ilk kurgulu
milliyetçiliğinden uzak nesnel bir tutumla irdeliyor. Gray’den, “Tünel”den önce de Smith’in 
kendisinin ve diğer İngiliz filmcilerin kurgu denemeleri yaptığını, örneğin Robert Paul’un 1988 
yılında iki sekanstan oluşan Sergi-Gel ve Yap! adl
başına sinemaya kurguyu getirmediğini, Edison, Lumiere’ler, Melies gibilerin 1895
arasında kurgu çalışmaları olduğunu öğreniyoruz. İlkler bilgisinin ne kadar tartışmalı olduğuna dair bir 
küçük örnekle yetinelim: Örneğin Ellis (1990), stop motion tekniğine dayalı kurgu trükleri için ilk 
örnekler olarak Melies’in 1986 tarihli Kaybolan Kadın ve Perili Ada filmlerini gösterirken, Edison’un 
1895 tarihli İskoç Kraliçesi Mary’nin İnfazı filminde bu 
ve Library of Congress kayıtlarından öğreniyoruz. Bu filmde kraliçe rolündeki aktrist celladın önüne 
başını uzatıyor; çekim durdurulup kraliçenin yerine bir manken yerleştirildikten sonra cellat infazı 
gerçekleştiriyor. İzleyici perdede celladın baltasıyla kellesi uçurulan bir kraliçe izliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=XgDG_wc19aU

Sözün özü, sinemanın ilklerine dair miadı dolmuş bilgi ve düşüncele
ve yeni medya bu açıdan bize müthiş olanaklar sağlamakta. Elbette titiz bir eleme, yazılı
kaynaklara başvuru ve eleştirel okuryazarlık çerçevesi içinde hareket etmeliyiz. Aksi takdirde yeni 
medya da pekâlâ genel geçer mitolojinin devamına hizmet eden bir araçtan öteye gitmeyecektir. Oysa, 
sinema tarihi, araştırmacıların 1980’lerin ikinci yarısından itibaren işaret ettiği üzere yenilenmektedir 
(Elsaesser, 1986; Ayrıca, yazarın sonraki yıllarda “Yeni Sinema Tarihi” teorisin
medya paradigmaları ile ilintisini kurduğu makalesi için bkz. Elsaesser, 2004). O yıllarda koruma ve 
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popüler imgelemde kolayca rastlayabileceği bir öyküyü, kendinden önceki filmlerden de faydalanarak 
nemaya aktarmaktadır. Lumiere’ler ve Edison üzerinden attığı adım, sinemanın olanaklarıyla bu tekil 

sahnelerden bir öyküye ulaşmasıdır. Sinema böyle adım adım, ama çok hızlı bir yürüyüşle ilerlemesini 
sürdürecektir. Bu bağlamda, usta İngiliz yönetmen Alfred Hitchcock’un çok ünlü North By 
Northwest’inin (Gizli Teşkilat, 1959) muzip final sahnesinde yahut Strangers on a Train’inin 
(Trendeki Yabancı, 1951) gizemli açılış sahnesindeki tren kullanımlarının vatandaşı Smith’e ve ondan 

gıcına giden bir birikime yaslandığı düşünülemez mi?  

Sinemanın ilkler tarihine yahut bir bakıma onu yazmanın inceliğine dair bir başka ilginç not: Edison 
veya Lumiere’lerin fikirlerinden yararlanmak bir tarafa, Smith’in “Tünel” filminde kullandığı tren 

kimi doğrudan bir başka filmdir. Smith, vatandaşı Cecil Hepworth’un çektiği ve yine 1899 tarihli 
-Tünelden Çıkan Tren’i alıp ikiye bölmüş, ortasına kendi çektiği 

vagon sekansını yerleştirmiştir (Gray, 2004). Raylar üzerinde hareket eden trene kamera yerleştirerek 
trenin gözünden yapılan çekimler ise ne genel/popüler sinema bilgisinin aktardığı gibi Edwin Porter’ın 
Büyük Tren Soygunu (1903) ile, ne de Cecil Hepworth’un filmi ile başlar. Bizde hayalet çekim, 

de adıyla anılan filmler 1897’de yapılmaya başlamış ve dönem izleyicisinin çok 
 

Peki “Tünel”e sinemanın ilk kurgulu filmi denebilir mi? En başta vurguladığımız üzere, bu hususta da 
bir ilklik söz konusu olamaz. Ama sinemanın ilkleri konusundaki birikimimizi tazelemekte fayda var. 
Bottomore (2013: 104) bu noktada şunları söylüyor: “James Williamson veya Edwin Porter’ın 1900
1903 arasında bir yerde kurguyu icat ettiği söyleniyor. Oysa ben kurgunun sinemanın ilk beş yılında

1990 arasında bulunduğunu savlıyorum.”. Bottomore, makalesinde bu dönemdeki kurgu 
çalışmalarına dair pek çok örnek sunuyor. Keza, Gray’in (2004) özellikle G. A. Smith’in Tüneldeki 
Öpücük’üne ve İngiliz Brighton okuluna eğilen makalesi de ilk kurgulu filmleri, sinema 
milliyetçiliğinden uzak nesnel bir tutumla irdeliyor. Gray’den, “Tünel”den önce de Smith’in 
kendisinin ve diğer İngiliz filmcilerin kurgu denemeleri yaptığını, örneğin Robert Paul’un 1988 

Gel ve Yap! adlı bir küçük komedi çektiğini, ama İngilizlerin bir 
başına sinemaya kurguyu getirmediğini, Edison, Lumiere’ler, Melies gibilerin 1895
arasında kurgu çalışmaları olduğunu öğreniyoruz. İlkler bilgisinin ne kadar tartışmalı olduğuna dair bir 

ük örnekle yetinelim: Örneğin Ellis (1990), stop motion tekniğine dayalı kurgu trükleri için ilk 
örnekler olarak Melies’in 1986 tarihli Kaybolan Kadın ve Perili Ada filmlerini gösterirken, Edison’un 
1895 tarihli İskoç Kraliçesi Mary’nin İnfazı filminde bu tekniğin kullanıldığını diğer araştırmacılardan 
ve Library of Congress kayıtlarından öğreniyoruz. Bu filmde kraliçe rolündeki aktrist celladın önüne 
başını uzatıyor; çekim durdurulup kraliçenin yerine bir manken yerleştirildikten sonra cellat infazı 

leştiriyor. İzleyici perdede celladın baltasıyla kellesi uçurulan bir kraliçe izliyor. 

https://www.youtube.com/watch?v=XgDG_wc19aU 

Sözün özü, sinemanın ilklerine dair miadı dolmuş bilgi ve düşüncelerimizi tazelememiz gerekmekte 
ve yeni medya bu açıdan bize müthiş olanaklar sağlamakta. Elbette titiz bir eleme, yazılı
kaynaklara başvuru ve eleştirel okuryazarlık çerçevesi içinde hareket etmeliyiz. Aksi takdirde yeni 

tolojinin devamına hizmet eden bir araçtan öteye gitmeyecektir. Oysa, 
sinema tarihi, araştırmacıların 1980’lerin ikinci yarısından itibaren işaret ettiği üzere yenilenmektedir 
(Elsaesser, 1986; Ayrıca, yazarın sonraki yıllarda “Yeni Sinema Tarihi” teorisini geliştirdiği ve yeni 
medya paradigmaları ile ilintisini kurduğu makalesi için bkz. Elsaesser, 2004). O yıllarda koruma ve 

popüler imgelemde kolayca rastlayabileceği bir öyküyü, kendinden önceki filmlerden de faydalanarak 
nemaya aktarmaktadır. Lumiere’ler ve Edison üzerinden attığı adım, sinemanın olanaklarıyla bu tekil 

sahnelerden bir öyküye ulaşmasıdır. Sinema böyle adım adım, ama çok hızlı bir yürüyüşle ilerlemesini 
d Hitchcock’un çok ünlü North By 

Northwest’inin (Gizli Teşkilat, 1959) muzip final sahnesinde yahut Strangers on a Train’inin 
(Trendeki Yabancı, 1951) gizemli açılış sahnesindeki tren kullanımlarının vatandaşı Smith’e ve ondan 

Sinemanın ilkler tarihine yahut bir bakıma onu yazmanın inceliğine dair bir başka ilginç not: Edison 
veya Lumiere’lerin fikirlerinden yararlanmak bir tarafa, Smith’in “Tünel” filminde kullandığı tren 

kimi doğrudan bir başka filmdir. Smith, vatandaşı Cecil Hepworth’un çektiği ve yine 1899 tarihli 
Tünelden Çıkan Tren’i alıp ikiye bölmüş, ortasına kendi çektiği 

eket eden trene kamera yerleştirerek 
trenin gözünden yapılan çekimler ise ne genel/popüler sinema bilgisinin aktardığı gibi Edwin Porter’ın 
Büyük Tren Soygunu (1903) ile, ne de Cecil Hepworth’un filmi ile başlar. Bizde hayalet çekim, 

de adıyla anılan filmler 1897’de yapılmaya başlamış ve dönem izleyicisinin çok 

Peki “Tünel”e sinemanın ilk kurgulu filmi denebilir mi? En başta vurguladığımız üzere, bu hususta da 
manın ilkleri konusundaki birikimimizi tazelemekte fayda var. 

Bottomore (2013: 104) bu noktada şunları söylüyor: “James Williamson veya Edwin Porter’ın 1900-
1903 arasında bir yerde kurguyu icat ettiği söyleniyor. Oysa ben kurgunun sinemanın ilk beş yılında, 

1990 arasında bulunduğunu savlıyorum.”. Bottomore, makalesinde bu dönemdeki kurgu 
çalışmalarına dair pek çok örnek sunuyor. Keza, Gray’in (2004) özellikle G. A. Smith’in Tüneldeki 

filmleri, sinema 
milliyetçiliğinden uzak nesnel bir tutumla irdeliyor. Gray’den, “Tünel”den önce de Smith’in 
kendisinin ve diğer İngiliz filmcilerin kurgu denemeleri yaptığını, örneğin Robert Paul’un 1988 

ı bir küçük komedi çektiğini, ama İngilizlerin bir 
başına sinemaya kurguyu getirmediğini, Edison, Lumiere’ler, Melies gibilerin 1895-1990 tarihleri 
arasında kurgu çalışmaları olduğunu öğreniyoruz. İlkler bilgisinin ne kadar tartışmalı olduğuna dair bir 

ük örnekle yetinelim: Örneğin Ellis (1990), stop motion tekniğine dayalı kurgu trükleri için ilk 
örnekler olarak Melies’in 1986 tarihli Kaybolan Kadın ve Perili Ada filmlerini gösterirken, Edison’un 

tekniğin kullanıldığını diğer araştırmacılardan 
ve Library of Congress kayıtlarından öğreniyoruz. Bu filmde kraliçe rolündeki aktrist celladın önüne 
başını uzatıyor; çekim durdurulup kraliçenin yerine bir manken yerleştirildikten sonra cellat infazı 

 

rimizi tazelememiz gerekmekte 
ve yeni medya bu açıdan bize müthiş olanaklar sağlamakta. Elbette titiz bir eleme, yazılı-sözlü 
kaynaklara başvuru ve eleştirel okuryazarlık çerçevesi içinde hareket etmeliyiz. Aksi takdirde yeni 

tolojinin devamına hizmet eden bir araçtan öteye gitmeyecektir. Oysa, 
sinema tarihi, araştırmacıların 1980’lerin ikinci yarısından itibaren işaret ettiği üzere yenilenmektedir 

i geliştirdiği ve yeni 
medya paradigmaları ile ilintisini kurduğu makalesi için bkz. Elsaesser, 2004). O yıllarda koruma ve 
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restorasyon projeleriyle sinemanın özellikle başlangıç dönemine ait zengin bir malzeme hayat bulmuş, 
sinemanın öncü ve serüvencilerine dair anlatılan bildik öyküler böylelikle değişmeye, ilkler bilgisi de 
böylelikle dönüşmeye başlamıştır. Yeni medyanın kullanıcısına/araştırmacıya sunduğu eşsiz hizmet, 
öncelikle bu malzemeyi bir tıkla önüne getirmesidir. 1980’lerde hız alan koruma ve re
hareketi ile kurtarılan film arşivleri, Library of Congress, British Film Institute benzeri kurumlar 
aracılığı ile internet üzerinden küresel erişime açılmıştır. Bu tür ulusal arşivlerden damıtılan yeni 
bilgiler, yorumlar, tahliller yine çeşitli 
arama motorları yoluyla doğru yazılı/basılı malzemeye her alanda olduğu gibi sinema alanında da 
ulaşmak her zamankinden kolay hale gelmiştir. Böylelikle sinema tarihçiliği bilineni tekrar eden, 
mitolojik kimliğinden sıyrılarak çok daha dinamik, yeniye açık bir alan haline gelmiştir/gelmektedir. 
Bu bağlamda, sinemanın ilklerine yeni medya penceresinden bakmak çok öğretici ve yeni ilklere yol 
verecek bir deneyim olabilir.  
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mitolojik kimliğinden sıyrılarak çok daha dinamik, yeniye açık bir alan haline gelmiştir/gelmektedir. 
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Televizyon Yayıncılığında Dönüş

Özge GÜRSOY ATAR, Yrd.Doç.Dr, Kavram Meslek Yüksekokulu, ozge_gursoy5@hotmail.com

 

Özet 

Türk televizyon yayıncılığında özel kanalların yayın hayatına başlamasıyla reality şovlar ekranlarda yer 
almaya başlamıştır. Ayşe Özgün Show ve Müge Anlı ile Tatlı Sert 
televizyon formatlarındaki karmaşık ilişkiler ve yapılar tartışılarak Türk televizyon yayıncılığında 
dönüşen format ve anlatılar incelenecektir. Bu çalışmada bir televizyon anlat
Sert programı “Kültürel Çalışmalar” perspektifi içerisinden “yapısalcı ve kültürelci” bir analize tabi 
tutularak sabah programlarının dönüşümü ortaya çıkartılacaktır. 90’lı yıllarda önemli bir izleyici kitlesine 
sahip olan ve 2017 yılında izlenme oranı yüksek olan iki sabah programı karşılaştırılarak, dönüşen format 
ortaya çıkartılacaktır. Bu çerçevede toplumsal ve kültürel pratiklerin tartışmaya açılması 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın temel sorunsalları; 1990’lı yıllarda özel
birlikte köklü bir değişim yaşanması ve daha özgür yaklaşımların gözlemlenmesi, günümüzde “şov” 
haline dönüşen televizyon yayınları aracılığıyla sabah programlarının da dönüşüme uğrayarak kültürdeki 
yozlaşmayı beraberinde getirme
anlatılarında dönüşümün meydana gelmesidir.

Çalışmanın ilk bölümünde anlatı, format ve dönüşümün tanımı yapılarak Türkiye’deki anlatı ve 
formatlara kuramsal çerçevede değinilecektir. İlk bölümde
programlarının formatları ve anlatıları da incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, kuramsal 
olarak çizilen çerçevede, 2000’li yıllarda yayınlanan 
yılında yayına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert
yayıncılığında sabah programlarında dönüşen anlatı ve format ortaya çıkartılacaktır. Araştırma yöntemi 
olarak içerik analizi yöntemi kullanılacak çalışmada Eleştirel Sosyal Bi

İçerik analizi yöntemi ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmaktadır. İçerik analizi yöntemine farklı bakış 
açılarından kaynaklanan bu farklı tanımlamaları açıklayan Merten’e göre, içerik analizi, “sosyal gerçeği 
araştıran bir yöntemdir”. İçerik analizinde kategoriler, araştırmacının birikimleri çerçevesinde 
oluşturulmaktadır. İçerik analizi yönteminin öncelikle araştırmacının temel varsayımı doğrultusunda 
oluşturulan bir kategorileştirme işlemi olduğunu ön görerek, programlar içi
İnceleme bu kategoriler üzerinden tamamlanacaktır. Bu bağlamda çalışmada 2 program eleştirel söylem 
analizi kullanılarak incelenecektir. Değişen formatlar ve anlatılar ortaya çıkartılarak alana katkı sağlamak 
öngörülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Anlatı, Format, Sabah Programları, Dönüşüm.

Transforming Format and Narration in Television Broadcasting: Morning 

Abstract 

Reality shows started to appear on TV screens as special channels started broadcasting in Turkish 
television broadcasting. Based on the examples of Ayşe Özgün Show and Müge Anlı and Tatlı Sert 
program, the complex relationships and structures in television
and explanations of Turkish television broadcasting will be examined. In this study, as a television 
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Televizyon Yayıncılığında Dönüşen Format ve Anlatı: Sabah Programları

Yrd.Doç.Dr, Kavram Meslek Yüksekokulu, ozge_gursoy5@hotmail.com

Türk televizyon yayıncılığında özel kanalların yayın hayatına başlamasıyla reality şovlar ekranlarda yer 
Ayşe Özgün Show ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programı örneklerinden hareketle, 

televizyon formatlarındaki karmaşık ilişkiler ve yapılar tartışılarak Türk televizyon yayıncılığında 
dönüşen format ve anlatılar incelenecektir. Bu çalışmada bir televizyon anlatısı olarak Müge Anlı ile Tatlı 

programı “Kültürel Çalışmalar” perspektifi içerisinden “yapısalcı ve kültürelci” bir analize tabi 
tutularak sabah programlarının dönüşümü ortaya çıkartılacaktır. 90’lı yıllarda önemli bir izleyici kitlesine 

2017 yılında izlenme oranı yüksek olan iki sabah programı karşılaştırılarak, dönüşen format 
ortaya çıkartılacaktır. Bu çerçevede toplumsal ve kültürel pratiklerin tartışmaya açılması 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın temel sorunsalları; 1990’lı yıllarda özel yayıncılığın başlamasıyla 
birlikte köklü bir değişim yaşanması ve daha özgür yaklaşımların gözlemlenmesi, günümüzde “şov” 
haline dönüşen televizyon yayınları aracılığıyla sabah programlarının da dönüşüme uğrayarak kültürdeki 
yozlaşmayı beraberinde getirmesi ve bunun sonucunda günümüzdeki televizyon formatlarında ve 
anlatılarında dönüşümün meydana gelmesidir. 

Çalışmanın ilk bölümünde anlatı, format ve dönüşümün tanımı yapılarak Türkiye’deki anlatı ve 
formatlara kuramsal çerçevede değinilecektir. İlk bölümde 90’lı yıllarda yayınlanan televizyon 
programlarının formatları ve anlatıları da incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, kuramsal 
olarak çizilen çerçevede, 2000’li yıllarda yayınlanan Ayşe Özgün Show isimli sabah programı ile 2017 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programları karşılaştırılarak Türk televizyon 
yayıncılığında sabah programlarında dönüşen anlatı ve format ortaya çıkartılacaktır. Araştırma yöntemi 
olarak içerik analizi yöntemi kullanılacak çalışmada Eleştirel Sosyal Bilim’den faydalanılacaktır. 

İçerik analizi yöntemi ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmaktadır. İçerik analizi yöntemine farklı bakış 
açılarından kaynaklanan bu farklı tanımlamaları açıklayan Merten’e göre, içerik analizi, “sosyal gerçeği 

ntemdir”. İçerik analizinde kategoriler, araştırmacının birikimleri çerçevesinde 
oluşturulmaktadır. İçerik analizi yönteminin öncelikle araştırmacının temel varsayımı doğrultusunda 
oluşturulan bir kategorileştirme işlemi olduğunu ön görerek, programlar için kategoriler oluşturulacaktır. 
İnceleme bu kategoriler üzerinden tamamlanacaktır. Bu bağlamda çalışmada 2 program eleştirel söylem 
analizi kullanılarak incelenecektir. Değişen formatlar ve anlatılar ortaya çıkartılarak alana katkı sağlamak 

Anlatı, Format, Sabah Programları, Dönüşüm. 

Transforming Format and Narration in Television Broadcasting: Morning 
Programs 

Reality shows started to appear on TV screens as special channels started broadcasting in Turkish 
television broadcasting. Based on the examples of Ayşe Özgün Show and Müge Anlı and Tatlı Sert 
program, the complex relationships and structures in television formats will be discussed and the format 
and explanations of Turkish television broadcasting will be examined. In this study, as a television 

e Anlatı: Sabah Programları 

Yrd.Doç.Dr, Kavram Meslek Yüksekokulu, ozge_gursoy5@hotmail.com 

Türk televizyon yayıncılığında özel kanalların yayın hayatına başlamasıyla reality şovlar ekranlarda yer 
programı örneklerinden hareketle, 

televizyon formatlarındaki karmaşık ilişkiler ve yapılar tartışılarak Türk televizyon yayıncılığında 
Müge Anlı ile Tatlı 

programı “Kültürel Çalışmalar” perspektifi içerisinden “yapısalcı ve kültürelci” bir analize tabi 
tutularak sabah programlarının dönüşümü ortaya çıkartılacaktır. 90’lı yıllarda önemli bir izleyici kitlesine 

2017 yılında izlenme oranı yüksek olan iki sabah programı karşılaştırılarak, dönüşen format 
ortaya çıkartılacaktır. Bu çerçevede toplumsal ve kültürel pratiklerin tartışmaya açılması 

yayıncılığın başlamasıyla 
birlikte köklü bir değişim yaşanması ve daha özgür yaklaşımların gözlemlenmesi, günümüzde “şov” 
haline dönüşen televizyon yayınları aracılığıyla sabah programlarının da dönüşüme uğrayarak kültürdeki 

si ve bunun sonucunda günümüzdeki televizyon formatlarında ve 

Çalışmanın ilk bölümünde anlatı, format ve dönüşümün tanımı yapılarak Türkiye’deki anlatı ve 
90’lı yıllarda yayınlanan televizyon 

programlarının formatları ve anlatıları da incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, kuramsal 
isimli sabah programı ile 2017 

programları karşılaştırılarak Türk televizyon 
yayıncılığında sabah programlarında dönüşen anlatı ve format ortaya çıkartılacaktır. Araştırma yöntemi 

lim’den faydalanılacaktır.  

İçerik analizi yöntemi ile ilgili farklı tanımlamalar yapılmaktadır. İçerik analizi yöntemine farklı bakış 
açılarından kaynaklanan bu farklı tanımlamaları açıklayan Merten’e göre, içerik analizi, “sosyal gerçeği 

ntemdir”. İçerik analizinde kategoriler, araştırmacının birikimleri çerçevesinde 
oluşturulmaktadır. İçerik analizi yönteminin öncelikle araştırmacının temel varsayımı doğrultusunda 

n kategoriler oluşturulacaktır. 
İnceleme bu kategoriler üzerinden tamamlanacaktır. Bu bağlamda çalışmada 2 program eleştirel söylem 
analizi kullanılarak incelenecektir. Değişen formatlar ve anlatılar ortaya çıkartılarak alana katkı sağlamak 

Transforming Format and Narration in Television Broadcasting: Morning 

Reality shows started to appear on TV screens as special channels started broadcasting in Turkish 
television broadcasting. Based on the examples of Ayşe Özgün Show and Müge Anlı and Tatlı Sert 

formats will be discussed and the format 
and explanations of Turkish television broadcasting will be examined. In this study, as a television 
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narrative, Müge Anlı and Tatlı Sert program will undergo an analysis of "structural and cultural" within 
the perspective of "Cultural Studies" and the transformation of the morning programs will be revealed. 
The converted format will be revealed by comparing the two morning programs, which have a significant 
audience volume in the 90's and which have a high monitorin
discussion of social and cultural practices in this framework. 

The main problems of this study are; The radical change and the observation of more free approaches in 
the 1990's with the beginning of the private p
through the television broadcasts that are now becoming "show", bringing the corruption in the culture 
and bringing about transformation in today's television formats and their account In the first p
work, narration, format and transformation will be defined and the narrative and formats in Turkey will 
be mentioned in the theoretical framework. In the first part, the format and the narratives of the television 
programs broadcasted in the 90's will also be examined. In the second part of the work, the narrative and 
format that will be revealed in the morning programs of Turkish television broadcasting will be revealed 
by comparing the programs of Müge Anlı and Tatlı Sert, which were broadcast 
program named Ayşe Özgün Show, published in the theoretical frame of the year 2000. Critical Social 
Science will be used to study the content analysis method as a research method. Different definitions are 
made about content analysis method. According to Merten, who explains these different definitions 
stemming from different aspects of the content analysis method, content analysis is "a method of 
investigating social reality".  

In content analysis, the categories are formed within 
Categories will be created for programs by predicting that the content analysis method is primarily a 
categorization process based on the researcher's basic assumption. The review will be completed over 
these categorie In this context, 2 programs in the study will be examined using critical discourse analysi It 
is envisaged to contribute to the field by revealing changed formats and description

Keywords: Narration, Format, Morning Programs, Transformation.

 

Anlatı ve Format 

İletişim Sözlüğü’nde mantıksal olarak birbirleriyle bağlantılı, zaman içinde gerçekleşen ve tutarlı bir 
konuyla bir bütün haline getirilen iki ya da daha fazla olayın aktarılması olarak açıklanan anlatı 
kelimesi köken olarak Latince gnanus (bi
anlamıyla uğraşmanın, bir eylemin dönüştürücü etkilerini anlamanın ve insani olaylarda zamanın 
rolünü kavramanın bir yolunu dile getirmektedir (Mutlu, 2008, s. 31
televizyonun anlatı yapısını analiz ederken, anlatı teorilerinden hareket eder ve televizyonun basit, 
tekrarlanabilir bir yapıdan oluştuğunu ifade eder. Özsoy’a (2011, s. 83) göre, masallardaki anlatı 
yapısının geliştirilmesiyle oluşan bu yeni anlatı biçimi açık,
seslenen yapısı ile dikkat çeker. “Televizyon programları ya da akademik alanda sıklıkla kullanıldığı 
biçimiyle televizyon metinleri masal, roman ve film gibi anlatısal (narrative) metinlerdir. Bununla 
birlikte televizyon anlatısı farklı bir anlatıdır” (Çelenk, 2005, s. 69).

Bordwell, Platon’un Mimetik ve Diegetik olmak üzere iki tür anlatıyı ayırt ettiğini belirtir diyen 
Mutlu, mimetik ya da öykünmeci anlatının, anlatıcının karakterler aracılığıyla “sanki başka biriym
gibi konuştuğu” öykünme aracılığıyla anlatı olduğunu ifade etmektedir. Bu anlatı tiyatrodaki gibi, bir 
anlatıcının hikaye edimi tarafından dolayımsızlanmadan bir eylemin dolaysızca oynanması ya da 
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narrative, Müge Anlı and Tatlı Sert program will undergo an analysis of "structural and cultural" within 
pective of "Cultural Studies" and the transformation of the morning programs will be revealed. 

The converted format will be revealed by comparing the two morning programs, which have a significant 
audience volume in the 90's and which have a high monitoring rate in 2017. It is intended to open the 
discussion of social and cultural practices in this framework.  

The main problems of this study are; The radical change and the observation of more free approaches in 
the 1990's with the beginning of the private publications is that the morning programs are transformed 
through the television broadcasts that are now becoming "show", bringing the corruption in the culture 
and bringing about transformation in today's television formats and their account In the first p
work, narration, format and transformation will be defined and the narrative and formats in Turkey will 
be mentioned in the theoretical framework. In the first part, the format and the narratives of the television 

s will also be examined. In the second part of the work, the narrative and 
format that will be revealed in the morning programs of Turkish television broadcasting will be revealed 
by comparing the programs of Müge Anlı and Tatlı Sert, which were broadcast in 2017 with the morning 
program named Ayşe Özgün Show, published in the theoretical frame of the year 2000. Critical Social 
Science will be used to study the content analysis method as a research method. Different definitions are 

is method. According to Merten, who explains these different definitions 
stemming from different aspects of the content analysis method, content analysis is "a method of 

In content analysis, the categories are formed within the framework of the researchers' experience. 
Categories will be created for programs by predicting that the content analysis method is primarily a 
categorization process based on the researcher's basic assumption. The review will be completed over 

ategorie In this context, 2 programs in the study will be examined using critical discourse analysi It 
is envisaged to contribute to the field by revealing changed formats and description 

Narration, Format, Morning Programs, Transformation. 

İletişim Sözlüğü’nde mantıksal olarak birbirleriyle bağlantılı, zaman içinde gerçekleşen ve tutarlı bir 
konuyla bir bütün haline getirilen iki ya da daha fazla olayın aktarılması olarak açıklanan anlatı 
kelimesi köken olarak Latince gnanus (bilme) sözcüğünden türemiştir. Anlatı kavramı, olayların 
anlamıyla uğraşmanın, bir eylemin dönüştürücü etkilerini anlamanın ve insani olaylarda zamanın 
rolünü kavramanın bir yolunu dile getirmektedir (Mutlu, 2008, s. 31-32). Fiske (1992, s. 144

yonun anlatı yapısını analiz ederken, anlatı teorilerinden hareket eder ve televizyonun basit, 
tekrarlanabilir bir yapıdan oluştuğunu ifade eder. Özsoy’a (2011, s. 83) göre, masallardaki anlatı 
yapısının geliştirilmesiyle oluşan bu yeni anlatı biçimi açık, parçalı ve farklı toplumsal kesimlere 
seslenen yapısı ile dikkat çeker. “Televizyon programları ya da akademik alanda sıklıkla kullanıldığı 
biçimiyle televizyon metinleri masal, roman ve film gibi anlatısal (narrative) metinlerdir. Bununla 

zyon anlatısı farklı bir anlatıdır” (Çelenk, 2005, s. 69). 

Bordwell, Platon’un Mimetik ve Diegetik olmak üzere iki tür anlatıyı ayırt ettiğini belirtir diyen 
Mutlu, mimetik ya da öykünmeci anlatının, anlatıcının karakterler aracılığıyla “sanki başka biriym
gibi konuştuğu” öykünme aracılığıyla anlatı olduğunu ifade etmektedir. Bu anlatı tiyatrodaki gibi, bir 
anlatıcının hikaye edimi tarafından dolayımsızlanmadan bir eylemin dolaysızca oynanması ya da 

narrative, Müge Anlı and Tatlı Sert program will undergo an analysis of "structural and cultural" within 
pective of "Cultural Studies" and the transformation of the morning programs will be revealed. 

The converted format will be revealed by comparing the two morning programs, which have a significant 
g rate in 2017. It is intended to open the 

The main problems of this study are; The radical change and the observation of more free approaches in 
ublications is that the morning programs are transformed 

through the television broadcasts that are now becoming "show", bringing the corruption in the culture 
and bringing about transformation in today's television formats and their account In the first part of the 
work, narration, format and transformation will be defined and the narrative and formats in Turkey will 
be mentioned in the theoretical framework. In the first part, the format and the narratives of the television 

s will also be examined. In the second part of the work, the narrative and 
format that will be revealed in the morning programs of Turkish television broadcasting will be revealed 

in 2017 with the morning 
program named Ayşe Özgün Show, published in the theoretical frame of the year 2000. Critical Social 
Science will be used to study the content analysis method as a research method. Different definitions are 

is method. According to Merten, who explains these different definitions 
stemming from different aspects of the content analysis method, content analysis is "a method of 

the framework of the researchers' experience. 
Categories will be created for programs by predicting that the content analysis method is primarily a 
categorization process based on the researcher's basic assumption. The review will be completed over 

ategorie In this context, 2 programs in the study will be examined using critical discourse analysi It 

İletişim Sözlüğü’nde mantıksal olarak birbirleriyle bağlantılı, zaman içinde gerçekleşen ve tutarlı bir 
konuyla bir bütün haline getirilen iki ya da daha fazla olayın aktarılması olarak açıklanan anlatı 

lme) sözcüğünden türemiştir. Anlatı kavramı, olayların 
anlamıyla uğraşmanın, bir eylemin dönüştürücü etkilerini anlamanın ve insani olaylarda zamanın 

32). Fiske (1992, s. 144-148), 
yonun anlatı yapısını analiz ederken, anlatı teorilerinden hareket eder ve televizyonun basit, 

tekrarlanabilir bir yapıdan oluştuğunu ifade eder. Özsoy’a (2011, s. 83) göre, masallardaki anlatı 
parçalı ve farklı toplumsal kesimlere 

seslenen yapısı ile dikkat çeker. “Televizyon programları ya da akademik alanda sıklıkla kullanıldığı 
biçimiyle televizyon metinleri masal, roman ve film gibi anlatısal (narrative) metinlerdir. Bununla 

Bordwell, Platon’un Mimetik ve Diegetik olmak üzere iki tür anlatıyı ayırt ettiğini belirtir diyen 
Mutlu, mimetik ya da öykünmeci anlatının, anlatıcının karakterler aracılığıyla “sanki başka biriymiş 
gibi konuştuğu” öykünme aracılığıyla anlatı olduğunu ifade etmektedir. Bu anlatı tiyatrodaki gibi, bir 
anlatıcının hikaye edimi tarafından dolayımsızlanmadan bir eylemin dolaysızca oynanması ya da 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 
karakterler aracılığıyla taklit edilmesi şeklinde karakt
konuşmacı olduğu “yalın anlatı” olarak ifade edilmektedir (Mutlu, 2008, s. 32). 

Çalışmada diegetik anlatı olan televizyon programlarının anlatı yapısı üzerinden inceleme yapılacaktır. 
Sabah programlarında da anlatıcının bizzat konuşmacı olduğu bir anlatı yapısı olduğu görülmektedir. 
Burada “yalın bir anlatı” ile konuşmacı kendi deneyimlerini anlatmaktadır. Ancak burada “kurmaca” 
ve “gerçekliğin” de birbiriyle iç içe geçtiğini görmekteyiz. Televizyonun par
anlatısının, anlamlandırma biçimini ve temsillerini de şekillendirdiği belirtilmektedir. Televizyonun 
anlatı biçimi, kurmaca ve kurmaca olmayan metinleriyle bir yandan izleyiciyi düşsel bir dünyaya 
taşırken öte yandan izleyiciye yaşadığı dün
kurmacayı düşsel öyküler gibi sunarken, kurmaca olmayanları da doğrudan “gerçeğin” kendisi olarak 
tanımlar (Özsoy, 2011, s. 85). 

Anlatı teorilerinden hareketle Fiske, televizyonun anlatı yapısını analiz 
tekrarlanabilir yapılardan olduğunun altını çizer. Bu yapının masallardaki anlatı yapısının gelişmesiyle 
oluşan açık, parçalı ve farklı toplumsal kesimlere seslenen yapısı ile dikkat çektiği ifade edilmektedir 
(Özsoy, 2006, s. 150). 

Format kavramının genel geçer bir tanımlamasının yapılmadığını görmekteyiz. Tek bir bölümün 
değişebilir unsurları dışında değişmez unsurların bir üretimidir (Çolak, 2004, s. 13). Böylece 
televizyon program formatının, serinin bölümlerinin düzenlenmes
İngiltere’de telif yasası için sunulan bir teklifte yapılan tanımda “bir seri veya diziyi biçimlendirmeye 
yönelik olup yeteri kadar sahibinin hususiyetini taşıyan ve kendisine uygun olarak yapılan 
programların taslak plan veya şemalar” olarak açıklanmıştır (Çolak, 2004, s. 13).

Toplumsal Değişim 

Toplumsal değşim insanlar arası ilişkilerin değişmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal değişim hem 
üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin, kuralları
bağlı görülmektedir. Kongar’a (2002, s. 23
toplumda ya teknoloji, ya da ideoloji yatar ve değişme bir defa başladıktan sonra, teknoloji ile ideoloji 
birbirini etkilemeye başlarlar. Kısaca top
diyebiliriz. Kıray’a göre, her toplum sürekli değişme halindedir (Kıray, 2006, s. 95). Kültür 
unsurlarındaki değişmeler, sosyal değişmeye yol açmaktayken bu değişimin daha çok örfve adetlerin 
değişikliğe uğraması sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

Kıray,  (2006, s. 96) değişmenin buhransız olmasını sağlayanın, çözülmenin önüne geçenin 
ve yeni yapıya ait olmayan- yeni müesseseler, ilintiler ve değerler fonksiyonlarına sahip “tampon 
mekanizmalar” olduğunu ifade etmektedir. Bu “tampon mekanizmalar” sayesinde, sosyal yapının 
çeşitli yönleri birbiri ile bağlanır ve fonksiyonel olmayanlar ortadan kalkarak orta hızda olan bir 
toplumsal değişme gerçekleşir. Böylece toplumun göreli bir denge

Weber’e göre ilk önce değerler daha sonra inançlar değişmektedir. Weber, toplumsal değişmeyi 
kültürel ve toplumsal olmak üzere ikiye ayırmaktadır (Kongar, 2002, s. 98). Bazı değerlerde değişme 
olmaması diğerlerinin aynı olduğu anlamın
aynı kalabilmektedir.  
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karakterler aracılığıyla taklit edilmesi şeklinde karakterize olur. Diegetik anlatı ise, anlatıcının bizzat 
konuşmacı olduğu “yalın anlatı” olarak ifade edilmektedir (Mutlu, 2008, s. 32).  

Çalışmada diegetik anlatı olan televizyon programlarının anlatı yapısı üzerinden inceleme yapılacaktır. 
a da anlatıcının bizzat konuşmacı olduğu bir anlatı yapısı olduğu görülmektedir. 

Burada “yalın bir anlatı” ile konuşmacı kendi deneyimlerini anlatmaktadır. Ancak burada “kurmaca” 
ve “gerçekliğin” de birbiriyle iç içe geçtiğini görmekteyiz. Televizyonun parçalanarak akan 
anlatısının, anlamlandırma biçimini ve temsillerini de şekillendirdiği belirtilmektedir. Televizyonun 
anlatı biçimi, kurmaca ve kurmaca olmayan metinleriyle bir yandan izleyiciyi düşsel bir dünyaya 
taşırken öte yandan izleyiciye yaşadığı dünyaya ilişkin gerçeklik tanımlarını iletir. Bu biçim, 
kurmacayı düşsel öyküler gibi sunarken, kurmaca olmayanları da doğrudan “gerçeğin” kendisi olarak 

Anlatı teorilerinden hareketle Fiske, televizyonun anlatı yapısını analiz ederken, televizyonun basit, 
tekrarlanabilir yapılardan olduğunun altını çizer. Bu yapının masallardaki anlatı yapısının gelişmesiyle 
oluşan açık, parçalı ve farklı toplumsal kesimlere seslenen yapısı ile dikkat çektiği ifade edilmektedir 

Format kavramının genel geçer bir tanımlamasının yapılmadığını görmekteyiz. Tek bir bölümün 
değişebilir unsurları dışında değişmez unsurların bir üretimidir (Çolak, 2004, s. 13). Böylece 
televizyon program formatının, serinin bölümlerinin düzenlenmesi vasıtası olarak görülebilir. 
İngiltere’de telif yasası için sunulan bir teklifte yapılan tanımda “bir seri veya diziyi biçimlendirmeye 
yönelik olup yeteri kadar sahibinin hususiyetini taşıyan ve kendisine uygun olarak yapılan 

a şemalar” olarak açıklanmıştır (Çolak, 2004, s. 13). 

Toplumsal değşim insanlar arası ilişkilerin değişmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal değişim hem 
üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin, kuralları
bağlı görülmektedir. Kongar’a (2002, s. 23-24) göre, toplumsal değişmenin temelinde belli bir 
toplumda ya teknoloji, ya da ideoloji yatar ve değişme bir defa başladıktan sonra, teknoloji ile ideoloji 
birbirini etkilemeye başlarlar. Kısaca toplumsal değişmenin insanlararası ilişkilerin değişmesidir 
diyebiliriz. Kıray’a göre, her toplum sürekli değişme halindedir (Kıray, 2006, s. 95). Kültür 
unsurlarındaki değişmeler, sosyal değişmeye yol açmaktayken bu değişimin daha çok örfve adetlerin 

liğe uğraması sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir.  

Kıray,  (2006, s. 96) değişmenin buhransız olmasını sağlayanın, çözülmenin önüne geçenin 
yeni müesseseler, ilintiler ve değerler fonksiyonlarına sahip “tampon 

mekanizmalar” olduğunu ifade etmektedir. Bu “tampon mekanizmalar” sayesinde, sosyal yapının 
çeşitli yönleri birbiri ile bağlanır ve fonksiyonel olmayanlar ortadan kalkarak orta hızda olan bir 
toplumsal değişme gerçekleşir. Böylece toplumun göreli bir dengede kalması sağlanır.  

Weber’e göre ilk önce değerler daha sonra inançlar değişmektedir. Weber, toplumsal değişmeyi 
kültürel ve toplumsal olmak üzere ikiye ayırmaktadır (Kongar, 2002, s. 98). Bazı değerlerde değişme 
olmaması diğerlerinin aynı olduğu anlamına gelmez. Bazı değerler değişirken bazıları değişmeyerek 

erize olur. Diegetik anlatı ise, anlatıcının bizzat 

Çalışmada diegetik anlatı olan televizyon programlarının anlatı yapısı üzerinden inceleme yapılacaktır. 
a da anlatıcının bizzat konuşmacı olduğu bir anlatı yapısı olduğu görülmektedir. 

Burada “yalın bir anlatı” ile konuşmacı kendi deneyimlerini anlatmaktadır. Ancak burada “kurmaca” 
çalanarak akan 

anlatısının, anlamlandırma biçimini ve temsillerini de şekillendirdiği belirtilmektedir. Televizyonun 
anlatı biçimi, kurmaca ve kurmaca olmayan metinleriyle bir yandan izleyiciyi düşsel bir dünyaya 

yaya ilişkin gerçeklik tanımlarını iletir. Bu biçim, 
kurmacayı düşsel öyküler gibi sunarken, kurmaca olmayanları da doğrudan “gerçeğin” kendisi olarak 

ederken, televizyonun basit, 
tekrarlanabilir yapılardan olduğunun altını çizer. Bu yapının masallardaki anlatı yapısının gelişmesiyle 
oluşan açık, parçalı ve farklı toplumsal kesimlere seslenen yapısı ile dikkat çektiği ifade edilmektedir 

Format kavramının genel geçer bir tanımlamasının yapılmadığını görmekteyiz. Tek bir bölümün 
değişebilir unsurları dışında değişmez unsurların bir üretimidir (Çolak, 2004, s. 13). Böylece 

i vasıtası olarak görülebilir. 
İngiltere’de telif yasası için sunulan bir teklifte yapılan tanımda “bir seri veya diziyi biçimlendirmeye 
yönelik olup yeteri kadar sahibinin hususiyetini taşıyan ve kendisine uygun olarak yapılan 

Toplumsal değşim insanlar arası ilişkilerin değişmesi anlamına gelmektedir. Toplumsal değişim hem 
üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin, kuralların değişmesine 

24) göre, toplumsal değişmenin temelinde belli bir 
toplumda ya teknoloji, ya da ideoloji yatar ve değişme bir defa başladıktan sonra, teknoloji ile ideoloji 

lumsal değişmenin insanlararası ilişkilerin değişmesidir 
diyebiliriz. Kıray’a göre, her toplum sürekli değişme halindedir (Kıray, 2006, s. 95). Kültür 
unsurlarındaki değişmeler, sosyal değişmeye yol açmaktayken bu değişimin daha çok örfve adetlerin 

Kıray,  (2006, s. 96) değişmenin buhransız olmasını sağlayanın, çözülmenin önüne geçenin -eski yapı 
yeni müesseseler, ilintiler ve değerler fonksiyonlarına sahip “tampon 

mekanizmalar” olduğunu ifade etmektedir. Bu “tampon mekanizmalar” sayesinde, sosyal yapının 
çeşitli yönleri birbiri ile bağlanır ve fonksiyonel olmayanlar ortadan kalkarak orta hızda olan bir 

 

Weber’e göre ilk önce değerler daha sonra inançlar değişmektedir. Weber, toplumsal değişmeyi 
kültürel ve toplumsal olmak üzere ikiye ayırmaktadır (Kongar, 2002, s. 98). Bazı değerlerde değişme 

a gelmez. Bazı değerler değişirken bazıları değişmeyerek 
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Tüm bunlar toplumsal değişimin altında yatan temel faktörlerdir. Bu bağlamda bakıldığında toplumsal 
değişimler, televizyonda da temsillerin değişmesine neden olmuş ve aynı zama
programlarının formatlarının da değişimine neden olmuştur. 

Değişim: Sabah Programları Anlatı ve Formatları

1990’larda, hem dünyada hem de Türkiye’de yayıncılık alanında yaşanan önemli kırılmaların 
başlangıcının 1980’lere kadar uzandığı 
tecimselleşmeye başlamıştır. Bu dönemde yayıncılık alanındaki gelişmelerin en etkili olduğu 
yerlerden biri de televizyondur. TRT’nin kamusal yayıncılık anlayışı içindeki tekelleşen 
yayınlarından, özel televizyonların faaliyete geçtiği, ticari yayıncılık anlayışı içinde şekillenen çok 
kanallı yayınlara geçiş televizyondaki süreci özetler. Özsoy’a göre, 1990’lı yıllarda, yoğun olarak 
vurgulanan “küreselleşme”, tüm dünyaya egemen olurken insanlar da, bir ya
dünyanın her yanından haberdar olabilme özgürlüğüne kavuşur. Diğer yandan da insanlar kendilerini, 
bir öncekini anlayamadan yeni durumlarının içinde bulurlar. Bilişim ve iletişim alanında yaşanan bu 
hızlı değişimler yayıncılık alanını da etkiler. Bu sürecin en önemli gelişmesi de ticari radyo ve 
televizyon yayınlarının başlaması olarak görülmektedir (Özsoy, 2011, s. 118
sürecinde ticari yayınlar ile birlikte farklı format ve anlatılara sahip televizyon programları da 
yaşamlarımızın içerisine girer. 

Özel televizyon kanallarının ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekliğin olduğu gibi aktarıldığını iddia eden 
ve gerçekliği gösteri haline dönüştüren reality şovlar ortaya çıkmıştır. Bu şov programlarında konular 
gündelik yaşamdan alınmaktadır. Bu konuları; cinayetler, aile içinde yaşanan sorunlar, felaketler ve 
sapkın ilişkiler/davranışlar oluşturmaktadır. Türk televizyon kanallarında 2017 kış sezonunda reality 
kadın programlarının örneklerinin arttığını görüyoruz. ATV k
olan bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sene de yayına devam ederken, bu 
programa benzer yapıda programlar 
Günümüzde, giderek daha çok sayıd
televizyonda yer almaya başladıklarını görmekteyiz. Genelde dayak yiyen, hakarete uğrayan, üzerine 
kuma getirilen, terk edilen eğitimsiz kadınların bu programlarda yer almakta olduğunu söyleyebili
İnsanların özel hayatlarının birincil kişiler tarafından anlatıldığı bu programlar, Batı’da Trash TV 
olarak ifade edilmektedir.  

Geleneksel televizyon kanallarında yer alan program türlerinin temellerinin televizyonun altın çağını 
takip eden yıllarda atıldığı ifade edilmektedir. Deneysel olarak ortaya çıkan program türleri, yayınların 
ilk yıllarında görülürken, daha sonraları uluslararası program pazarı sayesinde bütün dünya 
televizyonlarına ihraç edilmiştir. Doğrudan satın alınarak ya da esinlenilerek
bütün dünya televizyonlarının kabul ettiği ya da uyguladıkları kalıplar haline gelmiştir. Televizyonda 
yayınlanan programların türleri karmaşık öyküler anlatmazlar, tam tersine aynı öyküyü tekrar ederler. 
“Televizyon kanallarında yayınlanan bütün program türleri gerçek toplumsal anlaşmazlıkların 
karmaşık noktalarına girmekten kaçınır. Her şeyi kendisine tanınan süre içinde çözümler, derleyip 
toplar. Her şeyi özetleyip senteze varır” (Özgür, 2017, s. 18).

Reality şovlar haber ve eğlence programlarının gerek tematik gerekse biçimsel özelliklerini içerisinde 
barındıran; polis-adliye vakalarının yer aldığı “üçüncü sayfa haberleri”nin model alındığı ve kişisel 
öykülerin sansasyonel olarak ele alındığı televizyon program türleridir. Reality 
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Tüm bunlar toplumsal değişimin altında yatan temel faktörlerdir. Bu bağlamda bakıldığında toplumsal 
değişimler, televizyonda da temsillerin değişmesine neden olmuş ve aynı zamanda da televizyon 
programlarının formatlarının da değişimine neden olmuştur.  

Değişim: Sabah Programları Anlatı ve Formatları 

1990’larda, hem dünyada hem de Türkiye’de yayıncılık alanında yaşanan önemli kırılmaların 
başlangıcının 1980’lere kadar uzandığı görülmektedir. 1990’lı yıllar ile birlikte yayıncılık 
tecimselleşmeye başlamıştır. Bu dönemde yayıncılık alanındaki gelişmelerin en etkili olduğu 
yerlerden biri de televizyondur. TRT’nin kamusal yayıncılık anlayışı içindeki tekelleşen 

elevizyonların faaliyete geçtiği, ticari yayıncılık anlayışı içinde şekillenen çok 
kanallı yayınlara geçiş televizyondaki süreci özetler. Özsoy’a göre, 1990’lı yıllarda, yoğun olarak 
vurgulanan “küreselleşme”, tüm dünyaya egemen olurken insanlar da, bir yandan hızlı bir şekilde 
dünyanın her yanından haberdar olabilme özgürlüğüne kavuşur. Diğer yandan da insanlar kendilerini, 
bir öncekini anlayamadan yeni durumlarının içinde bulurlar. Bilişim ve iletişim alanında yaşanan bu 

ı da etkiler. Bu sürecin en önemli gelişmesi de ticari radyo ve 
televizyon yayınlarının başlaması olarak görülmektedir (Özsoy, 2011, s. 118-119). Bu değişim 
sürecinde ticari yayınlar ile birlikte farklı format ve anlatılara sahip televizyon programları da 

Özel televizyon kanallarının ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekliğin olduğu gibi aktarıldığını iddia eden 
ve gerçekliği gösteri haline dönüştüren reality şovlar ortaya çıkmıştır. Bu şov programlarında konular 

k yaşamdan alınmaktadır. Bu konuları; cinayetler, aile içinde yaşanan sorunlar, felaketler ve 
sapkın ilişkiler/davranışlar oluşturmaktadır. Türk televizyon kanallarında 2017 kış sezonunda reality 
kadın programlarının örneklerinin arttığını görüyoruz. ATV kanalında geçen senelerde de yayında 
olan bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sene de yayına devam ederken, bu 
programa benzer yapıda programlar Fox, TV8, Kanal D ve Star TV’de de yayınlanmaya başlamıştır. 
Günümüzde, giderek daha çok sayıda insanın toplumsal ya da kişisel sorunlarını konuşmak için 
televizyonda yer almaya başladıklarını görmekteyiz. Genelde dayak yiyen, hakarete uğrayan, üzerine 
kuma getirilen, terk edilen eğitimsiz kadınların bu programlarda yer almakta olduğunu söyleyebili
İnsanların özel hayatlarının birincil kişiler tarafından anlatıldığı bu programlar, Batı’da Trash TV 

Geleneksel televizyon kanallarında yer alan program türlerinin temellerinin televizyonun altın çağını 
atıldığı ifade edilmektedir. Deneysel olarak ortaya çıkan program türleri, yayınların 

ilk yıllarında görülürken, daha sonraları uluslararası program pazarı sayesinde bütün dünya 
televizyonlarına ihraç edilmiştir. Doğrudan satın alınarak ya da esinlenilerek bu program formatları 
bütün dünya televizyonlarının kabul ettiği ya da uyguladıkları kalıplar haline gelmiştir. Televizyonda 
yayınlanan programların türleri karmaşık öyküler anlatmazlar, tam tersine aynı öyküyü tekrar ederler. 

ınlanan bütün program türleri gerçek toplumsal anlaşmazlıkların 
karmaşık noktalarına girmekten kaçınır. Her şeyi kendisine tanınan süre içinde çözümler, derleyip 
toplar. Her şeyi özetleyip senteze varır” (Özgür, 2017, s. 18). 

e programlarının gerek tematik gerekse biçimsel özelliklerini içerisinde 
adliye vakalarının yer aldığı “üçüncü sayfa haberleri”nin model alındığı ve kişisel 

öykülerin sansasyonel olarak ele alındığı televizyon program türleridir. Reality şovlar, kurmacasal 

Tüm bunlar toplumsal değişimin altında yatan temel faktörlerdir. Bu bağlamda bakıldığında toplumsal 
nda da televizyon 

1990’larda, hem dünyada hem de Türkiye’de yayıncılık alanında yaşanan önemli kırılmaların 
görülmektedir. 1990’lı yıllar ile birlikte yayıncılık 

tecimselleşmeye başlamıştır. Bu dönemde yayıncılık alanındaki gelişmelerin en etkili olduğu 
yerlerden biri de televizyondur. TRT’nin kamusal yayıncılık anlayışı içindeki tekelleşen 

elevizyonların faaliyete geçtiği, ticari yayıncılık anlayışı içinde şekillenen çok 
kanallı yayınlara geçiş televizyondaki süreci özetler. Özsoy’a göre, 1990’lı yıllarda, yoğun olarak 

ndan hızlı bir şekilde 
dünyanın her yanından haberdar olabilme özgürlüğüne kavuşur. Diğer yandan da insanlar kendilerini, 
bir öncekini anlayamadan yeni durumlarının içinde bulurlar. Bilişim ve iletişim alanında yaşanan bu 

ı da etkiler. Bu sürecin en önemli gelişmesi de ticari radyo ve 
119). Bu değişim 

sürecinde ticari yayınlar ile birlikte farklı format ve anlatılara sahip televizyon programları da gündelik 

Özel televizyon kanallarının ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekliğin olduğu gibi aktarıldığını iddia eden 
ve gerçekliği gösteri haline dönüştüren reality şovlar ortaya çıkmıştır. Bu şov programlarında konular 

k yaşamdan alınmaktadır. Bu konuları; cinayetler, aile içinde yaşanan sorunlar, felaketler ve 
sapkın ilişkiler/davranışlar oluşturmaktadır. Türk televizyon kanallarında 2017 kış sezonunda reality 

analında geçen senelerde de yayında 
olan bir program olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu sene de yayına devam ederken, bu 

TV’de de yayınlanmaya başlamıştır. 
a insanın toplumsal ya da kişisel sorunlarını konuşmak için 

televizyonda yer almaya başladıklarını görmekteyiz. Genelde dayak yiyen, hakarete uğrayan, üzerine 
kuma getirilen, terk edilen eğitimsiz kadınların bu programlarda yer almakta olduğunu söyleyebiliriz. 
İnsanların özel hayatlarının birincil kişiler tarafından anlatıldığı bu programlar, Batı’da Trash TV 

Geleneksel televizyon kanallarında yer alan program türlerinin temellerinin televizyonun altın çağını 
atıldığı ifade edilmektedir. Deneysel olarak ortaya çıkan program türleri, yayınların 

ilk yıllarında görülürken, daha sonraları uluslararası program pazarı sayesinde bütün dünya 
bu program formatları 

bütün dünya televizyonlarının kabul ettiği ya da uyguladıkları kalıplar haline gelmiştir. Televizyonda 
yayınlanan programların türleri karmaşık öyküler anlatmazlar, tam tersine aynı öyküyü tekrar ederler. 

ınlanan bütün program türleri gerçek toplumsal anlaşmazlıkların 
karmaşık noktalarına girmekten kaçınır. Her şeyi kendisine tanınan süre içinde çözümler, derleyip 

e programlarının gerek tematik gerekse biçimsel özelliklerini içerisinde 
adliye vakalarının yer aldığı “üçüncü sayfa haberleri”nin model alındığı ve kişisel 

şovlar, kurmacasal 
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olmayan program türlerini anlatan “reality program” sınıflandırması içerisinde bir alt tür olarak 
görülmektedir (Aksop, 2000, 111-
şovlar, forum tipi tartışma programları mag
programlar” olarak görülebilir. Bu çalışmada incelenen programlar bu nedenle reality programlar 
olarak ifade edilebilir.  

Dünya televizyonlarındaki ilk örnek polisiye olayları polisin gözünden aktarma iddias
isimli programdır. Bu programı daha sonra diğer reality şovlar izlemiştir. Bu şovlar, düşük bütçeli ve 
izlenme oranları yüksek formatlardan biri olmuştur (Aksop, 2000, s. 113).

1990’larda özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte 
televizyon yayıncılığında yer almaya başladığını görmekteyiz. Bugünkü 
programının formatına yakın bir formatta kayıpların arandığı ve kayıp yakınlarıyla görüşmelerin 
yapıldığı Kayıp Aranıyor programı 
işbirliği yoluyla öykülendiği Polis İmdat 
Koridorları ve Operasyon gibi programlar reality şov formatının tipik örnekleri olarak Tü
televizyonlarında yer almıştır. Ancak bu programlar, zaman içerisinde, şiddet gösterimi nedeniyle 
eleştirildiği için programlarda düz şiddet gösterimi sınırlandırılmıştır (Aksop, 2000, s. 114). 
Sesi isimli programa katılan bir ailenin arabasına 
sonrasında 14 yaşında bir çocuğun öldürülmesi, bu programların yayından kaldırılmasına neden 
olmuştur. Ancak 2010 yılında Müge Anlı ile Tatlı Sert 
programları yayına başlamıştır.  

Sabah kuşağında yayınlanan programların, kadınlara yönelik olan, kadın programlarından olduğunu 
söyleyebiliriz. Sabah programları kadınların evde olduğu saatlerde yayınlanmaktadır. Genellikle okula 
çocuklarını gönderen, eşi de işe giden kadınlar 10.00
saatlerde yayına başlayan programlardan olan kadın programları aynı zamanda reality programların da 
özelliklerini barındırmaktadırlar.  

Kadınlara yönelik ve kadınların ilgisini çekecek konuları olan sabah kuşağı
baktığımız zaman konularını gerçek olaylardan aldıklarını görmekteyiz. Kurmacasal olmayan bu 
programlar aynı zamanda bir reality programıdırlar. Bütün reality şovların en tipik özelliklerinden 
birisinin düz şiddet gösteriminin yoğunluğu olduğunu belirten Aksop (2000, s. 114), özellikle Avrupa 
televizyonundaki örneklerin kamuoyunda tepki oluşturması sonucunda devlet ve uluslararası 
örgütlerin sınırlayıcı uygulamalarıyla karşılaştıklarını belirtmiştir. Türkiye’de de bu programlard
yukarıda sözünü ettiğimiz Kadının Sesi 
programı buna örnektir. Yayına katılan Nermin Ardıç’ın program sonrasında öldürülmesi sonucu
Özgün ile Her Gün programı ve yine programa katılan bir kişin
programları yayından kaldırılmıştır. 

Yöntem 

Farklı bakış açılarından kaynaklanan içerik analizi yönteminde çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. 
Bernard Berelson tarafından yapılan içerik analizi tanımı, iletişimin yazılı 
sistematik (dizgeli) ve sayısal (kantitatif) tanımları yapan bir araştırma tekniği olduğudur (Gökçe, 
1995, s. 16). 
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olmayan program türlerini anlatan “reality program” sınıflandırması içerisinde bir alt tür olarak 
-113). Haber programları, belgeseller, yarışma programları, talk 

şovlar, forum tipi tartışma programları magazin haberlerinin yer aldığı programlar “reality 
programlar” olarak görülebilir. Bu çalışmada incelenen programlar bu nedenle reality programlar 

Dünya televizyonlarındaki ilk örnek polisiye olayları polisin gözünden aktarma iddias
isimli programdır. Bu programı daha sonra diğer reality şovlar izlemiştir. Bu şovlar, düşük bütçeli ve 
izlenme oranları yüksek formatlardan biri olmuştur (Aksop, 2000, s. 113). 

1990’larda özel televizyon yayıncılığının başlamasıyla birlikte reality şov formatının da Türk 
televizyon yayıncılığında yer almaya başladığını görmekteyiz. Bugünkü Müge Anlı ile Tatlı Sert
programının formatına yakın bir formatta kayıpların arandığı ve kayıp yakınlarıyla görüşmelerin 

programı da bu yıllarda yayına başlamıştır. Polisiye vakaların polisle aktif 
Polis İmdat ve adli vakaların yargı aşamalarının ele alındığı 

gibi programlar reality şov formatının tipik örnekleri olarak Tü
televizyonlarında yer almıştır. Ancak bu programlar, zaman içerisinde, şiddet gösterimi nedeniyle 
eleştirildiği için programlarda düz şiddet gösterimi sınırlandırılmıştır (Aksop, 2000, s. 114). 

isimli programa katılan bir ailenin arabasına ateş açılarak bir kişinin hayatını kaybetmesi ve daha 
sonrasında 14 yaşında bir çocuğun öldürülmesi, bu programların yayından kaldırılmasına neden 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ve Serap Ezgü ile Suç ve Ceza

Sabah kuşağında yayınlanan programların, kadınlara yönelik olan, kadın programlarından olduğunu 
söyleyebiliriz. Sabah programları kadınların evde olduğu saatlerde yayınlanmaktadır. Genellikle okula 
çocuklarını gönderen, eşi de işe giden kadınlar 10.00-11.00 saatlerinden sonra müsait olduklarından bu 
saatlerde yayına başlayan programlardan olan kadın programları aynı zamanda reality programların da 

Kadınlara yönelik ve kadınların ilgisini çekecek konuları olan sabah kuşağı programlarının içeriklerine 
baktığımız zaman konularını gerçek olaylardan aldıklarını görmekteyiz. Kurmacasal olmayan bu 
programlar aynı zamanda bir reality programıdırlar. Bütün reality şovların en tipik özelliklerinden 

yoğunluğu olduğunu belirten Aksop (2000, s. 114), özellikle Avrupa 
televizyonundaki örneklerin kamuoyunda tepki oluşturması sonucunda devlet ve uluslararası 
örgütlerin sınırlayıcı uygulamalarıyla karşılaştıklarını belirtmiştir. Türkiye’de de bu programlard

Kadının Sesi programıveAyşe Özgün’ün sunduğu Ayşe Özgün ile Her gün 
programı buna örnektir. Yayına katılan Nermin Ardıç’ın program sonrasında öldürülmesi sonucu

programı ve yine programa katılan bir kişinin öldürülmesi sonucu 
programları yayından kaldırılmıştır.  

Farklı bakış açılarından kaynaklanan içerik analizi yönteminde çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. 
Bernard Berelson tarafından yapılan içerik analizi tanımı, iletişimin yazılı açık içeriğinin objektif 
sistematik (dizgeli) ve sayısal (kantitatif) tanımları yapan bir araştırma tekniği olduğudur (Gökçe, 

olmayan program türlerini anlatan “reality program” sınıflandırması içerisinde bir alt tür olarak 
113). Haber programları, belgeseller, yarışma programları, talk 

azin haberlerinin yer aldığı programlar “reality 
programlar” olarak görülebilir. Bu çalışmada incelenen programlar bu nedenle reality programlar 

Dünya televizyonlarındaki ilk örnek polisiye olayları polisin gözünden aktarma iddiası taşıyan Cops 
isimli programdır. Bu programı daha sonra diğer reality şovlar izlemiştir. Bu şovlar, düşük bütçeli ve 

reality şov formatının da Türk 
Müge Anlı ile Tatlı Sert 

programının formatına yakın bir formatta kayıpların arandığı ve kayıp yakınlarıyla görüşmelerin 
da bu yıllarda yayına başlamıştır. Polisiye vakaların polisle aktif 

ve adli vakaların yargı aşamalarının ele alındığı Adliye 
gibi programlar reality şov formatının tipik örnekleri olarak Türk 

televizyonlarında yer almıştır. Ancak bu programlar, zaman içerisinde, şiddet gösterimi nedeniyle 
eleştirildiği için programlarda düz şiddet gösterimi sınırlandırılmıştır (Aksop, 2000, s. 114). Kadının 

ateş açılarak bir kişinin hayatını kaybetmesi ve daha 
sonrasında 14 yaşında bir çocuğun öldürülmesi, bu programların yayından kaldırılmasına neden 

Serap Ezgü ile Suç ve Ceza 

Sabah kuşağında yayınlanan programların, kadınlara yönelik olan, kadın programlarından olduğunu 
söyleyebiliriz. Sabah programları kadınların evde olduğu saatlerde yayınlanmaktadır. Genellikle okula 

0 saatlerinden sonra müsait olduklarından bu 
saatlerde yayına başlayan programlardan olan kadın programları aynı zamanda reality programların da 

programlarının içeriklerine 
baktığımız zaman konularını gerçek olaylardan aldıklarını görmekteyiz. Kurmacasal olmayan bu 
programlar aynı zamanda bir reality programıdırlar. Bütün reality şovların en tipik özelliklerinden 

yoğunluğu olduğunu belirten Aksop (2000, s. 114), özellikle Avrupa 
televizyonundaki örneklerin kamuoyunda tepki oluşturması sonucunda devlet ve uluslararası 
örgütlerin sınırlayıcı uygulamalarıyla karşılaştıklarını belirtmiştir. Türkiye’de de bu programlardan 

Ayşe Özgün ile Her gün 
programı buna örnektir. Yayına katılan Nermin Ardıç’ın program sonrasında öldürülmesi sonucu Ayşe 

in öldürülmesi sonucu Kadının Sesi 

Farklı bakış açılarından kaynaklanan içerik analizi yönteminde çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. 
açık içeriğinin objektif 

sistematik (dizgeli) ve sayısal (kantitatif) tanımları yapan bir araştırma tekniği olduğudur (Gökçe, 
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İçerik analizi yöntemi araştırmacının temel varsayımı çerçevesinde oluşturulan bir kategorileştirme 
işlemidir. Bu nedenle bu araştırmada, buraya kadar yapılan açıklamalar çerçevesinde reality şovlarda 
kullanılan unsurlar ile ilgili kategoriler oluşturulacaktır. Nitel araştırmanın çalışmanın başlarından 
itibaren, veri toplarken, örüntüleri, ilişkileri aramaya olanak tanı
önünde bulundurularak araştırma yürütülmüştür. Nitel araştırmanın tümevarımsal oluşu sayesinde 
sonuçta tümevarımsal bir değerlendirmede bulunulmuştur.

Araştırmada, aile içi konuların ve kriminal konuların ele alınmaya başla
Türkiye’deki ilk örneklerinden olan 
rakamlarına ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert
incelenecektir. Rastgele yöntemiyle her 
yöntemiyle seçilmesinin nedeni, tüm programlardaki ele alınan konuların ve ele alınışlarının aynı 
olmasıdır. İçerik çözümlemesinin, iletilerin açık, aşikar içeriğinin nesnel ölçülebilir ve doğrulana
bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanıldığını belirten Fiske, içerik çözümlemesinin bilimsel bir 
nesnelliği olduğunu belirtir (Fiske, 2003, s. 177). Bu çalışmada da içerik analizinden faydalanılarak iki 
kadın programı örneğinden hareketle sabah
çıkartılacaktır.  

Söylem analizi yapılarak incelenen kategoriler şunlardır: 

1- Ele alınan konu nedir? 
2- Konunun ele alınışı (kimler yorum yapıyor? programa kimler katılıyor?, konuyla ilgili 

söylemler neler?) 
3- Kullanılan kamera açıları ve kamera hareketleri neler?
4- Stüdyo kullanımı nasıl? 
5- Sansasyonelleştirme var mı?
6- Kişileştirme yapılmış mı? 
7- Dramatik çatışmanın arttırılması söz konusu mu?
8- Daha hızlı bir tempo yaratılmaya çalışılıyor mu?
9- Daha az soyutlama yapılmış 

Bu sorular üzerinden kategoriler oluşturulup 2 programın 3 bölümü bu kategoriler üzerinden 
incelenecektir. 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular Aksop’un (2000, s. 115) belirttiği reality şovların özellikleri 
temel alınarak hazırlanmıştır. Bu sorular somut ve sayıs
bunun üzerinden incelenmiştir. 

Çalışmanın sonucunda içerik çözümlemesinden ve söylem analizinden elde edilen veriler, televizyon 
programlarında anlatı ve format dönüşümü bağlamında, niteliksel bir çözümlemey
birleştirilmektedir.  

Bulguların Analizi 

2000’li yılların başında yayınlanan 
ile Tatlı Sert programlarının tesadüfi ulaşılan 3 bölümlük kayıtları bu araştırmanın örneklemini 

                                                           
7 Fiske göre, bir sunucunun profilden gösterimi onun daha içte, daha doğrucu, daha uzman görünmesine yol 
açmakta ve yananlamsal değerleri daha iyi bir düzenleme içinde sunmaktadır (Fiske, 2003, s. 189).
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İçerik analizi yöntemi araştırmacının temel varsayımı çerçevesinde oluşturulan bir kategorileştirme 
denle bu araştırmada, buraya kadar yapılan açıklamalar çerçevesinde reality şovlarda 

kullanılan unsurlar ile ilgili kategoriler oluşturulacaktır. Nitel araştırmanın çalışmanın başlarından 
itibaren, veri toplarken, örüntüleri, ilişkileri aramaya olanak tanıması nedeniyle, bu ilişkiler göz 
önünde bulundurularak araştırma yürütülmüştür. Nitel araştırmanın tümevarımsal oluşu sayesinde 
sonuçta tümevarımsal bir değerlendirmede bulunulmuştur. 

Araştırmada, aile içi konuların ve kriminal konuların ele alınmaya başlandığı, reality şovların 
Türkiye’deki ilk örneklerinden olan Ayşe Özgün Show ve günümüzde yayınlanarak  yüksek reyting 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programlarındaki söylemler, içerik analizi yöntemiyle 
incelenecektir. Rastgele yöntemiyle her iki programdan da 3 bölüm seçilmiştir. 3 bölümün rastgele 
yöntemiyle seçilmesinin nedeni, tüm programlardaki ele alınan konuların ve ele alınışlarının aynı 
olmasıdır. İçerik çözümlemesinin, iletilerin açık, aşikar içeriğinin nesnel ölçülebilir ve doğrulana
bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanıldığını belirten Fiske, içerik çözümlemesinin bilimsel bir 
nesnelliği olduğunu belirtir (Fiske, 2003, s. 177). Bu çalışmada da içerik analizinden faydalanılarak iki 
kadın programı örneğinden hareketle sabah programlarında dönüşen anlatı ve format ortaya 

Söylem analizi yapılarak incelenen kategoriler şunlardır:  

Konunun ele alınışı (kimler yorum yapıyor? programa kimler katılıyor?, konuyla ilgili 

anılan kamera açıları ve kamera hareketleri neler?7 

Sansasyonelleştirme var mı? 

Dramatik çatışmanın arttırılması söz konusu mu? 
Daha hızlı bir tempo yaratılmaya çalışılıyor mu? 
Daha az soyutlama yapılmış mı? 

Bu sorular üzerinden kategoriler oluşturulup 2 programın 3 bölümü bu kategoriler üzerinden 
incelenecektir. 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular Aksop’un (2000, s. 115) belirttiği reality şovların özellikleri 
temel alınarak hazırlanmıştır. Bu sorular somut ve sayısallaştırılabildiği için tablo olarak oluşturulup 

Çalışmanın sonucunda içerik çözümlemesinden ve söylem analizinden elde edilen veriler, televizyon 
programlarında anlatı ve format dönüşümü bağlamında, niteliksel bir çözümlemey

2000’li yılların başında yayınlanan Ayşe Özgün Show ve 2017 yılında yayına devam eden 
programlarının tesadüfi ulaşılan 3 bölümlük kayıtları bu araştırmanın örneklemini 

Fiske göre, bir sunucunun profilden gösterimi onun daha içte, daha doğrucu, daha uzman görünmesine yol 
açmakta ve yananlamsal değerleri daha iyi bir düzenleme içinde sunmaktadır (Fiske, 2003, s. 189).

İçerik analizi yöntemi araştırmacının temel varsayımı çerçevesinde oluşturulan bir kategorileştirme 
denle bu araştırmada, buraya kadar yapılan açıklamalar çerçevesinde reality şovlarda 

kullanılan unsurlar ile ilgili kategoriler oluşturulacaktır. Nitel araştırmanın çalışmanın başlarından 
ması nedeniyle, bu ilişkiler göz 

önünde bulundurularak araştırma yürütülmüştür. Nitel araştırmanın tümevarımsal oluşu sayesinde 

ndığı, reality şovların 
ve günümüzde yayınlanarak  yüksek reyting 

programlarındaki söylemler, içerik analizi yöntemiyle 
iki programdan da 3 bölüm seçilmiştir. 3 bölümün rastgele 

yöntemiyle seçilmesinin nedeni, tüm programlardaki ele alınan konuların ve ele alınışlarının aynı 
olmasıdır. İçerik çözümlemesinin, iletilerin açık, aşikar içeriğinin nesnel ölçülebilir ve doğrulanabilir 
bir açıklamasını yapabilmek amacıyla kullanıldığını belirten Fiske, içerik çözümlemesinin bilimsel bir 
nesnelliği olduğunu belirtir (Fiske, 2003, s. 177). Bu çalışmada da içerik analizinden faydalanılarak iki 

programlarında dönüşen anlatı ve format ortaya 

Konunun ele alınışı (kimler yorum yapıyor? programa kimler katılıyor?, konuyla ilgili 

Bu sorular üzerinden kategoriler oluşturulup 2 programın 3 bölümü bu kategoriler üzerinden 
incelenecektir. 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular Aksop’un (2000, s. 115) belirttiği reality şovların özellikleri 

allaştırılabildiği için tablo olarak oluşturulup 

Çalışmanın sonucunda içerik çözümlemesinden ve söylem analizinden elde edilen veriler, televizyon 
programlarında anlatı ve format dönüşümü bağlamında, niteliksel bir çözümlemeyle 

ve 2017 yılında yayına devam eden Müge Anlı 
programlarının tesadüfi ulaşılan 3 bölümlük kayıtları bu araştırmanın örneklemini 

Fiske göre, bir sunucunun profilden gösterimi onun daha içte, daha doğrucu, daha uzman görünmesine yol 
açmakta ve yananlamsal değerleri daha iyi bir düzenleme içinde sunmaktadır (Fiske, 2003, s. 189). 
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oluşturmaktadır. İncelenen 6 bölümün içerisinde yer alan söylemler ve konuşulan konular 
değerlendirilmiştir. 2000’li yılların başında yayınlanmaya başlayan ve yüksek izlenme oranlarına 
ulaşan Ayşe Özgün Show Türk televizyon kanallarında yayınlanankadın reality programlarının
örneklerindendir. Müge Anlı ile Tatlı Sert
programı olma özelliğini son üç yıldır sürdürmektedir. Bu nedenle bu iki program karşılaştırılarak 
incelenecektir.  

 Ayşe Özgün Show ve Müge Anlı ile Tatlı 
görülmekle birlikte, konuların ele alınması, tartışmalar ve sonuçlara ulaşma gibi önemli farklılıklar da 
dikkati çekmektedir.  

Müge Anlı ile tatlı Sert programına uzman konuklar katılmakta ve olayı yaşayan aileler katılmaktadır. 
Stüdyoda izleyicilerin bulunduğu bu programda söylemlerin daha yumuşatıldığı ve olaylara daha 
temkinli yaklaşılmaya çalışıldığını görmekteyiz. 

Yayıncılık alanı içinde televizyon 
değişimlerin simgesi olmuştur diyen Özsoy’a (2011, s. 124) göre, televizyon alanında yaşanan 
gelişmeler, toplumsal ve kültürel yaşamı; toplumsal ve kültürel yaşamdaki gelişmeler de televizy
karşılıklı olarak, birbirleriyle yakın ilişki içinde değiştirmiş/dönüştürmüştür. 

Tüm dünyada yaşanan değişimler ve televizyon alanında, özellikle içeriklerde yaşanan değişimler 
yapılan incelemelerde de geniş bir bakış açısından yaklaşımı zorunlu hale 
toplumunda yaşayan bireylerin televizyon ile kurdukları ilişkiler tecimselleşmeyle birlikte değişime 
uğramıştır. Bulguların analizi de bu çerçevede yapılacaktır.

 Müge Anlı ile 
Tatlı Sert (1) 

Sansasyonelleştirme EVET 

Kişiselleştirme EVET 

Dramatik 
çatışmaların artması 

EVET 

Daha hızlı bir tempo HAYIR 

Daha az soyutlama EVET 

    

Bu iki programda da, anlatıcıların daha az nesnel oldukları görülmektedir. Konular ile ilgili nesnel 
yorumlar yapan iki sunucu da her fırsatta kendi duygularını da ifade etmektedirler. Ancak Aksop’un 
da belirttiği gibi kahraman olarak kurulan sunucu, nesne
sinemada izlediği performans sayesinde sağlanmaktadır (Aksop, 2000, s. 115). 25 Ekim 2017 tarihli 
yayınında görgü tanıklarını çıkarttığı programında Müge Anlı, deliller araştırılacak diyor. Daha sonra 
görgü tanığı olan kişiye dönerek “sen bu kazadan hiç söz etmedin” diyerek görgü tanığı olduğu 
söylenen kişiyi azarlıyor. Müge Anlı’nın hem bir polis ve savcı gibi “sorgulayıcı” hem de “otorite” 
olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Genel plan kamera açısıyl
dakikalarda sıklıkla yakın çekimler, yüz çekim kullanıldığını görüyoruz. Televizyon yakın çekimlere 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

59 

celenen 6 bölümün içerisinde yer alan söylemler ve konuşulan konular 
değerlendirilmiştir. 2000’li yılların başında yayınlanmaya başlayan ve yüksek izlenme oranlarına 

Türk televizyon kanallarında yayınlanankadın reality programlarının
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ise günümüzde en çok izlenen kadın reality 

programı olma özelliğini son üç yıldır sürdürmektedir. Bu nedenle bu iki program karşılaştırılarak 

Ayşe Özgün Show ve Müge Anlı ile Tatlı Sert programlarında polis-adliye vakalarının işlendiğini 
görülmekle birlikte, konuların ele alınması, tartışmalar ve sonuçlara ulaşma gibi önemli farklılıklar da 

programına uzman konuklar katılmakta ve olayı yaşayan aileler katılmaktadır. 
Stüdyoda izleyicilerin bulunduğu bu programda söylemlerin daha yumuşatıldığı ve olaylara daha 
temkinli yaklaşılmaya çalışıldığını görmekteyiz.  

 pek çok farklı alanın yanında, özellikle kültürel alanda, yaşanan 
değişimlerin simgesi olmuştur diyen Özsoy’a (2011, s. 124) göre, televizyon alanında yaşanan 
gelişmeler, toplumsal ve kültürel yaşamı; toplumsal ve kültürel yaşamdaki gelişmeler de televizy
karşılıklı olarak, birbirleriyle yakın ilişki içinde değiştirmiş/dönüştürmüştür.  

Tüm dünyada yaşanan değişimler ve televizyon alanında, özellikle içeriklerde yaşanan değişimler 
yapılan incelemelerde de geniş bir bakış açısından yaklaşımı zorunlu hale getirmektedir. Türk 
toplumunda yaşayan bireylerin televizyon ile kurdukları ilişkiler tecimselleşmeyle birlikte değişime 
uğramıştır. Bulguların analizi de bu çerçevede yapılacaktır. 

Müge Anlı ile 
Tatlı Sert(2) 

Müge Anlı ile 
Tatlı Sert(3) 

Ayşe Özgün 
Show (1) 

Ayşe Özgün 
Show (2) 

EVET EVET EVET EVET 

HAYIR EVET HAYIR EVET 

EVET EVET HAYIR EVET 

EVET HAYIR EVET EVET 

EVET EVET EVET EVET 

      Tablo 1 

Bu iki programda da, anlatıcıların daha az nesnel oldukları görülmektedir. Konular ile ilgili nesnel 
yorumlar yapan iki sunucu da her fırsatta kendi duygularını da ifade etmektedirler. Ancak Aksop’un 
da belirttiği gibi kahraman olarak kurulan sunucu, nesnellik ya da inandırıcılığını izleyicilerin yıllardır 
sinemada izlediği performans sayesinde sağlanmaktadır (Aksop, 2000, s. 115). 25 Ekim 2017 tarihli 
yayınında görgü tanıklarını çıkarttığı programında Müge Anlı, deliller araştırılacak diyor. Daha sonra 

gü tanığı olan kişiye dönerek “sen bu kazadan hiç söz etmedin” diyerek görgü tanığı olduğu 
söylenen kişiyi azarlıyor. Müge Anlı’nın hem bir polis ve savcı gibi “sorgulayıcı” hem de “otorite” 
olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Genel plan kamera açısıyla başlayan programda ilerleyen 
dakikalarda sıklıkla yakın çekimler, yüz çekim kullanıldığını görüyoruz. Televizyon yakın çekimlere 

celenen 6 bölümün içerisinde yer alan söylemler ve konuşulan konular 
değerlendirilmiştir. 2000’li yılların başında yayınlanmaya başlayan ve yüksek izlenme oranlarına 

Türk televizyon kanallarında yayınlanankadın reality programlarının ilk 
programı ise günümüzde en çok izlenen kadın reality 

programı olma özelliğini son üç yıldır sürdürmektedir. Bu nedenle bu iki program karşılaştırılarak 

adliye vakalarının işlendiğini 
görülmekle birlikte, konuların ele alınması, tartışmalar ve sonuçlara ulaşma gibi önemli farklılıklar da 

programına uzman konuklar katılmakta ve olayı yaşayan aileler katılmaktadır. 
Stüdyoda izleyicilerin bulunduğu bu programda söylemlerin daha yumuşatıldığı ve olaylara daha 

pek çok farklı alanın yanında, özellikle kültürel alanda, yaşanan 
değişimlerin simgesi olmuştur diyen Özsoy’a (2011, s. 124) göre, televizyon alanında yaşanan 
gelişmeler, toplumsal ve kültürel yaşamı; toplumsal ve kültürel yaşamdaki gelişmeler de televizyonu 

Tüm dünyada yaşanan değişimler ve televizyon alanında, özellikle içeriklerde yaşanan değişimler 
getirmektedir. Türk 

toplumunda yaşayan bireylerin televizyon ile kurdukları ilişkiler tecimselleşmeyle birlikte değişime 

Ayşe Özgün Ayşe Özgün 
Show (3) 

EVET 

EVET 

HAYIR 

EVET 

EVET 

Bu iki programda da, anlatıcıların daha az nesnel oldukları görülmektedir. Konular ile ilgili nesnel 
yorumlar yapan iki sunucu da her fırsatta kendi duygularını da ifade etmektedirler. Ancak Aksop’un 

llik ya da inandırıcılığını izleyicilerin yıllardır 
sinemada izlediği performans sayesinde sağlanmaktadır (Aksop, 2000, s. 115). 25 Ekim 2017 tarihli 
yayınında görgü tanıklarını çıkarttığı programında Müge Anlı, deliller araştırılacak diyor. Daha sonra 

gü tanığı olan kişiye dönerek “sen bu kazadan hiç söz etmedin” diyerek görgü tanığı olduğu 
söylenen kişiyi azarlıyor. Müge Anlı’nın hem bir polis ve savcı gibi “sorgulayıcı” hem de “otorite” 

a başlayan programda ilerleyen 
dakikalarda sıklıkla yakın çekimler, yüz çekim kullanıldığını görüyoruz. Televizyon yakın çekimlere 
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imkan veren yapısı ve ekranda duyguların iletiminin yakın planlarla sağlanması nedeniyle yakın 
çekimlerin kullanıldığını görüyoruz. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının jeneriğine baktığımızda yukarıda belirtilen kategorilerin hepsinin 
içerisinde bulunduğu bir jenerik ile karşılaşmaktayız. “Cesedi Müge anlı buldu katili polis”, “Sırlar 
ortaya çıkıyor” gibi manşetler ile verilen
küçük olanların suratları verilemeyen programda başlangıçta verilen konu özetleri bölümünde de 
“öldürüldü mü” “hepsi palavra” gibi manşet yazılar ile görüntüler verilerek programda ele alınan 
konuların sansasyonelleştirilmekte olduğunu görüyoruz. Ayşe Özgün şovunun bölüm başında “Evet 
efendim çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Düşünün şimdi evlisiniz, evlenmişsiniz…Derken 
kocanızın bir sevgilisi çıkıyor…hop sonra bir sevgilisi daha çıkıyor! Ayı
başlıyor. Burada sunucunun ilgi çekici ifadeler ve ilgi çekici bir sunum ile sansasyonelleştirme 
yaptığını söyleyebiliriz. Programın devamında da yine aldatan eşin açıklamalarının sansasyon 
yaratmaya yönelik olduğu görülmekted
kullanılmaktadır) ve stüdyodaki konuklar da bu konuya olan tepki vererek katılmaktadırlar.

Ayşe Özgün şovunun başlangıcında, stüdyodaki seyirciler ile selamlaşarak içeri giriyor. Programının 
başında Boğaziçi Üniversitesi’ne konuşma yapmak için çağırıldığını ve kadın sorunlarıyla ilgili 
konuşma yaptığını anlatan Ayşe Özgün’ün burada kendi konusunda “otorite” olduğunun altını 
çizdiğini söyleyebiliriz. Ayşe Özgün’ün programında da 18 yaşından küçük ya da 
çıkmasını istemeyen kadının maske ile yayına çıktığını görüyoruz. Ayşe Özgün Show’da hem başarılı 
kadınlara yer verilirken hem de aile içi sorunları olan kadınlara da yer verilmektedir. 

İki programda da bir üst anlatıcı olarak uzmanların y
sunucunun otoritesini meşrulaştıran ve verili iktidar ilişkilerini (siyasi, cinsel, etnik, dinsel vb.) 
pekiştiren söylemleri bulunmaktadır (Aksop, 2000, s. 116).

İki programda da stüdyoda konuşmalar yapılırken g
çekimler kullanılmaktadır. Genellikle sunucunun göğüs planı alınarak doğrudan kameraya, yani 
izleyicilerin, gözlerinin içine bakarak konuşması sağlanmaktadır. Burada da sunucunun 
inandırıcılığının ve etkileyiciliğinin artması sağlanmaktadır. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyoda izleyiciler bulunmamaktadır. 
izleyiciler stüdyoda bulunmakta ve programda kamera önünde gösterilmektedirler. 
Sert programında da Ayşe Özgün Show’da 
tarafa doğru oturtulurken sağ tarafta sunucular yer almaktadır. Müge Anlı da Ayşe Özgün de stüdyoda 
tek bir yerde sabit kalmamaktadırlar. Gerektiği zaman konuklara yaklaşan sunucula
harket etmektedirler. Bunun biraz daha stüdyo programlarındaki tek düze duruma hareket 
kazandırılması amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 
sıklıkla olayla ilgili VTR görüntüleri verilere

2 Ekim 2017 tarihli programın başında verilen özette kayıp olan 13 yaşındaki Zeyno isimli kızın 
bulunması verilmektedir. Kızın neden kaçtığı? Evlendiği konular konuşuluyor. Babaanne ile evlenen 
kız ve eşi tartışıyorlar. Daha sonra da 13 yaşında bir kız ile birlikte olması nedeniyle eşi olduğu 
belirtilen adamı ve kızı polis aracına binerken görüyoruz. 2 Ekim programı bu konudan başlayarak 
devam ediyor. Burada da kişisel bir dramı ekranlarda görüyoruz. 
akrabalar yayında konuşuyor. Bunun yanı sıra programda yer alan ceza avukatından uzman görüşü de 
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imkan veren yapısı ve ekranda duyguların iletiminin yakın planlarla sağlanması nedeniyle yakın 
yoruz.  

programının jeneriğine baktığımızda yukarıda belirtilen kategorilerin hepsinin 
içerisinde bulunduğu bir jenerik ile karşılaşmaktayız. “Cesedi Müge anlı buldu katili polis”, “Sırlar 
ortaya çıkıyor” gibi manşetler ile verilen mesajlarda sansasyonelleştirme dikkati çekiyor. 18 yaşından 
küçük olanların suratları verilemeyen programda başlangıçta verilen konu özetleri bölümünde de 
“öldürüldü mü” “hepsi palavra” gibi manşet yazılar ile görüntüler verilerek programda ele alınan 

uların sansasyonelleştirilmekte olduğunu görüyoruz. Ayşe Özgün şovunun bölüm başında “Evet 
efendim çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Düşünün şimdi evlisiniz, evlenmişsiniz…Derken 
kocanızın bir sevgilisi çıkıyor…hop sonra bir sevgilisi daha çıkıyor! Ayıkla pirincin taşını.” diyerek 
başlıyor. Burada sunucunun ilgi çekici ifadeler ve ilgi çekici bir sunum ile sansasyonelleştirme 
yaptığını söyleyebiliriz. Programın devamında da yine aldatan eşin açıklamalarının sansasyon 
yaratmaya yönelik olduğu görülmektedir (“sağlıklı bir erkeğe tek kadın yetmez” vb. ifadeler 
kullanılmaktadır) ve stüdyodaki konuklar da bu konuya olan tepki vererek katılmaktadırlar.

Ayşe Özgün şovunun başlangıcında, stüdyodaki seyirciler ile selamlaşarak içeri giriyor. Programının 
oğaziçi Üniversitesi’ne konuşma yapmak için çağırıldığını ve kadın sorunlarıyla ilgili 

konuşma yaptığını anlatan Ayşe Özgün’ün burada kendi konusunda “otorite” olduğunun altını 
çizdiğini söyleyebiliriz. Ayşe Özgün’ün programında da 18 yaşından küçük ya da yüzünün yayında 
çıkmasını istemeyen kadının maske ile yayına çıktığını görüyoruz. Ayşe Özgün Show’da hem başarılı 
kadınlara yer verilirken hem de aile içi sorunları olan kadınlara da yer verilmektedir.  

İki programda da bir üst anlatıcı olarak uzmanların yer aldığını görüyoruz. Bu üst anlatıcıların, 
sunucunun otoritesini meşrulaştıran ve verili iktidar ilişkilerini (siyasi, cinsel, etnik, dinsel vb.) 
pekiştiren söylemleri bulunmaktadır (Aksop, 2000, s. 116). 

İki programda da stüdyoda konuşmalar yapılırken genel planlar, detaylı konuşmalar yapılırken yüz 
çekimler kullanılmaktadır. Genellikle sunucunun göğüs planı alınarak doğrudan kameraya, yani 
izleyicilerin, gözlerinin içine bakarak konuşması sağlanmaktadır. Burada da sunucunun 

ciliğinin artması sağlanmaktadır.  

programında stüdyoda izleyiciler bulunmamaktadır. Ayşe Özgün Show’da 
izleyiciler stüdyoda bulunmakta ve programda kamera önünde gösterilmektedirler. Müge Anlı ile Tatlı 

e Özgün Show’da da stüdyoda sahnede olaya konu olan kişiler (konuklar) sol 
tarafa doğru oturtulurken sağ tarafta sunucular yer almaktadır. Müge Anlı da Ayşe Özgün de stüdyoda 
tek bir yerde sabit kalmamaktadırlar. Gerektiği zaman konuklara yaklaşan sunucular stüdyo içerisinde 
harket etmektedirler. Bunun biraz daha stüdyo programlarındaki tek düze duruma hareket 
kazandırılması amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 
sıklıkla olayla ilgili VTR görüntüleri verilerek stüdyo programına değişik içerikler eklemlenmektedir. 

2 Ekim 2017 tarihli programın başında verilen özette kayıp olan 13 yaşındaki Zeyno isimli kızın 
bulunması verilmektedir. Kızın neden kaçtığı? Evlendiği konular konuşuluyor. Babaanne ile evlenen 

e eşi tartışıyorlar. Daha sonra da 13 yaşında bir kız ile birlikte olması nedeniyle eşi olduğu 
belirtilen adamı ve kızı polis aracına binerken görüyoruz. 2 Ekim programı bu konudan başlayarak 
devam ediyor. Burada da kişisel bir dramı ekranlarda görüyoruz. Konu ile ilgili babaanne, anne gibi 
akrabalar yayında konuşuyor. Bunun yanı sıra programda yer alan ceza avukatından uzman görüşü de 

imkan veren yapısı ve ekranda duyguların iletiminin yakın planlarla sağlanması nedeniyle yakın 

programının jeneriğine baktığımızda yukarıda belirtilen kategorilerin hepsinin 
içerisinde bulunduğu bir jenerik ile karşılaşmaktayız. “Cesedi Müge anlı buldu katili polis”, “Sırlar 

mesajlarda sansasyonelleştirme dikkati çekiyor. 18 yaşından 
küçük olanların suratları verilemeyen programda başlangıçta verilen konu özetleri bölümünde de 
“öldürüldü mü” “hepsi palavra” gibi manşet yazılar ile görüntüler verilerek programda ele alınan 

uların sansasyonelleştirilmekte olduğunu görüyoruz. Ayşe Özgün şovunun bölüm başında “Evet 
efendim çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Düşünün şimdi evlisiniz, evlenmişsiniz…Derken 

kla pirincin taşını.” diyerek 
başlıyor. Burada sunucunun ilgi çekici ifadeler ve ilgi çekici bir sunum ile sansasyonelleştirme 
yaptığını söyleyebiliriz. Programın devamında da yine aldatan eşin açıklamalarının sansasyon 

ir (“sağlıklı bir erkeğe tek kadın yetmez” vb. ifadeler 
kullanılmaktadır) ve stüdyodaki konuklar da bu konuya olan tepki vererek katılmaktadırlar. 

Ayşe Özgün şovunun başlangıcında, stüdyodaki seyirciler ile selamlaşarak içeri giriyor. Programının 
oğaziçi Üniversitesi’ne konuşma yapmak için çağırıldığını ve kadın sorunlarıyla ilgili 

konuşma yaptığını anlatan Ayşe Özgün’ün burada kendi konusunda “otorite” olduğunun altını 
yüzünün yayında 

çıkmasını istemeyen kadının maske ile yayına çıktığını görüyoruz. Ayşe Özgün Show’da hem başarılı 

er aldığını görüyoruz. Bu üst anlatıcıların, 
sunucunun otoritesini meşrulaştıran ve verili iktidar ilişkilerini (siyasi, cinsel, etnik, dinsel vb.) 

enel planlar, detaylı konuşmalar yapılırken yüz 
çekimler kullanılmaktadır. Genellikle sunucunun göğüs planı alınarak doğrudan kameraya, yani 
izleyicilerin, gözlerinin içine bakarak konuşması sağlanmaktadır. Burada da sunucunun 

Ayşe Özgün Show’da ise 
Müge Anlı ile Tatlı 

da stüdyoda sahnede olaya konu olan kişiler (konuklar) sol 
tarafa doğru oturtulurken sağ tarafta sunucular yer almaktadır. Müge Anlı da Ayşe Özgün de stüdyoda 

r stüdyo içerisinde 
harket etmektedirler. Bunun biraz daha stüdyo programlarındaki tek düze duruma hareket 
kazandırılması amacıyla yapıldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 

k stüdyo programına değişik içerikler eklemlenmektedir.  

2 Ekim 2017 tarihli programın başında verilen özette kayıp olan 13 yaşındaki Zeyno isimli kızın 
bulunması verilmektedir. Kızın neden kaçtığı? Evlendiği konular konuşuluyor. Babaanne ile evlenen 

e eşi tartışıyorlar. Daha sonra da 13 yaşında bir kız ile birlikte olması nedeniyle eşi olduğu 
belirtilen adamı ve kızı polis aracına binerken görüyoruz. 2 Ekim programı bu konudan başlayarak 

Konu ile ilgili babaanne, anne gibi 
akrabalar yayında konuşuyor. Bunun yanı sıra programda yer alan ceza avukatından uzman görüşü de 
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alınıyor. Aile barışmak istemiyor. Özgür Mutlu’nun (13 yaşındaki kız ile evlendiğini iddia eden kişi) 
tutuklandığı açıklanıyor. Müge Anlı’da sunucu olarak burada çocukların kaçırılması ve kaçmasıyla 
ilgili konuşma yapıyor: “Ben artık bıktım çocukların kaçmasından ve kaçırılmasından… 13 yaşındaki 
çocuk evlenemez… Onun kaçtığı ya da kaçıran kişi de işte böyle tutuklanır”. Uzman 
Rahmi Özkan’da yasalara uyulmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi 
burada uzman görüşü; sunucunun otoritesini meşrulaştıran, verili iktidar ilişkilerini (siyasi, cinsel, 
etnik, dinsel vb.) pekiştiren bir söylem içerm

Ayşe Özgün Show’da uzman konukların yer aldığını ve programa olaylar ile ilgisi olan kişilerin 
katıldıklarını görmekteyiz. İki sevgilisi olan adam ile iki sevgilisinin katıldığı programda, bir 
sevgilinin maske ve takma isimle ekrana çıktığını gör
oldukları ifade edilen iki uzman alınmıştır. 

Ayşe Özgün Show’da görmediğimiz bir durum 
çıkmaktadır: Müge Anlı, anlattığı öykülerin içerisine bir karakter olarak bizzat
seyrini değiştirmekte ve suçluları ortaya çıkartabilmektedir. 
Ayşe Özgün’ün öykünün içerisinde bir karakter gibi yer almakla olduğu görülmektedir. Ancak 
olayların akışında bir değişim yarattığı 

2 Ekim programı Pazartesi günü yayınlanıyor ancak bu konu 29 Eylül’de yayınlanan programın 
konusudur. Aynı programda işlenen diğer bir konu ise 9 aydır kayıp olan bir kişinin aranmasıyla ilgili 
olan ve daha önceki programlarda yer alan bir konudur. Bu konuyla ilgili son gelişmeler programda 
yer almaktadır. Yine 3 Ekim yayınında da bir gün önce yer alan konu olan, kayıp kişinin olabileceği 
düşünülen eşyaların yanmış olarak bulunması konusundan devam edilmektedir. Suç
yapılmasının ise, Müge Anlı ile Tatlı Sert 
programda da kişisel dramlarda olsa suç takibi de olsa hepsinde duygusallaştırmanın yoğun olduğunu 
görmekteyiz. Böylece bu iki programda izleyic
sunmaktadır.  

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında “Kazım Avcı’nın katili kim”, “yakılan eşyalar kaybolan kişiye 
mi ait” gibi çarpıcı manşetler kullanılarak izleyicilerin ilgisi çekilmeye çalışılma
yeni bir gelişme olduğunda ise “sıcak gelişme” başlığı ile verilmektedir. 

Basın ve televizyon haberlerinin bu iki program için önemli bir kaynak olduğunu görüyoruz. 24 
Ekim’de öğle haberlerinde yer alan habere göre, düğünde kavga çıkm
konuyu Müge Anlı’nın programına taşıması öğle haberlerinin de konusu olmuştur. 

Ele alınan konular “son dakika”, “sıcak gelişme” gibi manşetler ile verilerek sansasyonelleştirmeye 
çalışılmaktadır. “Az sonra stüdyomuzda”, “Açık
söylemler kullanılarak da sansasyonelleştirmenin yapıldığını görmekteyiz. Çatışmanın sonucunun 
özellikle ertesi güne bırakılması, var olan, ele alınan bir konunun daha da gizemleştirilerek sunulması 
sansasyonelleşme aracı olarak kullanılmaktadır. 

Müge Anlı’da Ayşe Özgün’de de gizemleştirme ve geciktirimin yaşandığını görüyoruz. Programın 
başlangıcında verilen jenerikte de “sırlar ortaya çıkıyor” manşetinin yer alması en baştan bunu kanıtlar 
niteliktedir. Sholle’nin de belirttiği gibi burada suçlunun bulunması önemli değildir. Önemli olan 
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alınıyor. Aile barışmak istemiyor. Özgür Mutlu’nun (13 yaşındaki kız ile evlendiğini iddia eden kişi) 
yor. Müge Anlı’da sunucu olarak burada çocukların kaçırılması ve kaçmasıyla 

ilgili konuşma yapıyor: “Ben artık bıktım çocukların kaçmasından ve kaçırılmasından… 13 yaşındaki 
çocuk evlenemez… Onun kaçtığı ya da kaçıran kişi de işte böyle tutuklanır”. Uzman 
Rahmi Özkan’da yasalara uyulmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi 
burada uzman görüşü; sunucunun otoritesini meşrulaştıran, verili iktidar ilişkilerini (siyasi, cinsel, 
etnik, dinsel vb.) pekiştiren bir söylem içermektedir.  

uzman konukların yer aldığını ve programa olaylar ile ilgisi olan kişilerin 
katıldıklarını görmekteyiz. İki sevgilisi olan adam ile iki sevgilisinin katıldığı programda, bir 
sevgilinin maske ve takma isimle ekrana çıktığını görüyoruz. Bu bölüme konuk olarak da doktor 
oldukları ifade edilen iki uzman alınmıştır.  

görmediğimiz bir durum Müge Anlı ile Tatlı Sert programında karşımıza 
çıkmaktadır: Müge Anlı, anlattığı öykülerin içerisine bir karakter olarak bizzat katılırken olayların da 
seyrini değiştirmekte ve suçluları ortaya çıkartabilmektedir. Ayşe Özgün Show’da, anlatıcı olarak, 
Ayşe Özgün’ün öykünün içerisinde bir karakter gibi yer almakla olduğu görülmektedir. Ancak 
olayların akışında bir değişim yarattığı ekranlarda somut olarak görülmemektedir.  

2 Ekim programı Pazartesi günü yayınlanıyor ancak bu konu 29 Eylül’de yayınlanan programın 
konusudur. Aynı programda işlenen diğer bir konu ise 9 aydır kayıp olan bir kişinin aranmasıyla ilgili 

programlarda yer alan bir konudur. Bu konuyla ilgili son gelişmeler programda 
yer almaktadır. Yine 3 Ekim yayınında da bir gün önce yer alan konu olan, kayıp kişinin olabileceği 
düşünülen eşyaların yanmış olarak bulunması konusundan devam edilmektedir. Suç

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daha fazla yapıldığını görmekteyiz. Her iki 
programda da kişisel dramlarda olsa suç takibi de olsa hepsinde duygusallaştırmanın yoğun olduğunu 
görmekteyiz. Böylece bu iki programda izleyiciye kolay izlenebilecek ve hızlı tüketilebilecek içerikler 

programında “Kazım Avcı’nın katili kim”, “yakılan eşyalar kaybolan kişiye 
mi ait” gibi çarpıcı manşetler kullanılarak izleyicilerin ilgisi çekilmeye çalışılmaktadır. Bu manşetler 
yeni bir gelişme olduğunda ise “sıcak gelişme” başlığı ile verilmektedir.  

Basın ve televizyon haberlerinin bu iki program için önemli bir kaynak olduğunu görüyoruz. 24 
Ekim’de öğle haberlerinde yer alan habere göre, düğünde kavga çıkmıştır ve yaralılar vardır. Bu 
konuyu Müge Anlı’nın programına taşıması öğle haberlerinin de konusu olmuştur.  

Ele alınan konular “son dakika”, “sıcak gelişme” gibi manşetler ile verilerek sansasyonelleştirmeye 
çalışılmaktadır. “Az sonra stüdyomuzda”, “Açıklıyoruz”, “O gün kaçırılan kız ile buluşan kişi” vb. 
söylemler kullanılarak da sansasyonelleştirmenin yapıldığını görmekteyiz. Çatışmanın sonucunun 
özellikle ertesi güne bırakılması, var olan, ele alınan bir konunun daha da gizemleştirilerek sunulması 

asyonelleşme aracı olarak kullanılmaktadır.  

Müge Anlı’da Ayşe Özgün’de de gizemleştirme ve geciktirimin yaşandığını görüyoruz. Programın 
başlangıcında verilen jenerikte de “sırlar ortaya çıkıyor” manşetinin yer alması en baştan bunu kanıtlar 

Sholle’nin de belirttiği gibi burada suçlunun bulunması önemli değildir. Önemli olan 

alınıyor. Aile barışmak istemiyor. Özgür Mutlu’nun (13 yaşındaki kız ile evlendiğini iddia eden kişi) 
yor. Müge Anlı’da sunucu olarak burada çocukların kaçırılması ve kaçmasıyla 

ilgili konuşma yapıyor: “Ben artık bıktım çocukların kaçmasından ve kaçırılmasından… 13 yaşındaki 
çocuk evlenemez… Onun kaçtığı ya da kaçıran kişi de işte böyle tutuklanır”. Uzman avukat olan 
Rahmi Özkan’da yasalara uyulmasıyla ilgili açıklama yapıyor. Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi 
burada uzman görüşü; sunucunun otoritesini meşrulaştıran, verili iktidar ilişkilerini (siyasi, cinsel, 

uzman konukların yer aldığını ve programa olaylar ile ilgisi olan kişilerin 
katıldıklarını görmekteyiz. İki sevgilisi olan adam ile iki sevgilisinin katıldığı programda, bir 

üyoruz. Bu bölüme konuk olarak da doktor 

programında karşımıza 
katılırken olayların da 

, anlatıcı olarak, 
Ayşe Özgün’ün öykünün içerisinde bir karakter gibi yer almakla olduğu görülmektedir. Ancak 

2 Ekim programı Pazartesi günü yayınlanıyor ancak bu konu 29 Eylül’de yayınlanan programın 
konusudur. Aynı programda işlenen diğer bir konu ise 9 aydır kayıp olan bir kişinin aranmasıyla ilgili 

programlarda yer alan bir konudur. Bu konuyla ilgili son gelişmeler programda 
yer almaktadır. Yine 3 Ekim yayınında da bir gün önce yer alan konu olan, kayıp kişinin olabileceği 
düşünülen eşyaların yanmış olarak bulunması konusundan devam edilmektedir. Suçun takibinin 

programında daha fazla yapıldığını görmekteyiz. Her iki 
programda da kişisel dramlarda olsa suç takibi de olsa hepsinde duygusallaştırmanın yoğun olduğunu 

iye kolay izlenebilecek ve hızlı tüketilebilecek içerikler 

programında “Kazım Avcı’nın katili kim”, “yakılan eşyalar kaybolan kişiye 
ktadır. Bu manşetler 

Basın ve televizyon haberlerinin bu iki program için önemli bir kaynak olduğunu görüyoruz. 24 
ıştır ve yaralılar vardır. Bu 

Ele alınan konular “son dakika”, “sıcak gelişme” gibi manşetler ile verilerek sansasyonelleştirmeye 
lıyoruz”, “O gün kaçırılan kız ile buluşan kişi” vb. 

söylemler kullanılarak da sansasyonelleştirmenin yapıldığını görmekteyiz. Çatışmanın sonucunun 
özellikle ertesi güne bırakılması, var olan, ele alınan bir konunun daha da gizemleştirilerek sunulması 

Müge Anlı’da Ayşe Özgün’de de gizemleştirme ve geciktirimin yaşandığını görüyoruz. Programın 
başlangıcında verilen jenerikte de “sırlar ortaya çıkıyor” manşetinin yer alması en baştan bunu kanıtlar 

Sholle’nin de belirttiği gibi burada suçlunun bulunması önemli değildir. Önemli olan 
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dedektiflik işidir (Aksop, 2000, s. 118). Geciktirim sağlanarak da merak duyguları insanların 
uyarılmakta ve yaşanan olaylar daha gizemli hale getirilmektedir.

Reality Şovların en karakteristik özelliği olarak görülen “kurban/saldırgan” ikiliği “acımasızca 
katledildi” gibi ifadelerle de desteklenmektedir. Bu programlara çıkan “kurbanlara” baktığımızda gelir 
seviyeleri daha düşük olan ya da mağduriyetleri yaşadıkları sorun 
Güçsüz grupların sorunları toplumsal bağlamlardan kopartılarak kişisel dünyalara hapsedilmiş gibi 
görünmektedir. Müge Anlı ile Tatlı Sert
kişi aranmaktadır ama burada öldüğüne dair kanıtlar olduğu belirtilerek kişi bir “kurban” olarak ifade 
edilmektedir. Diğer bölümlerde de yer alan bu tip kaybolma konularında da “kurban/saldırgan” 
ikiliğinin bu tip manşetler ile ifade edilerek desteklendiğini görüyoruz.

Her iki programda da konuşulan konulara baktığımızda bilgi içeriklerinin azaltılarak soyutlama 
yapıldığını görmekteyiz. 

İnsanların olumsuz koşullar içerisinde bulunması, başlarına kötü olayların gelmesi, ailelerini 
kaybetmeleri vb. olaylar kişisel olarak açıklanabilir ve y

Ayşe Özgün Show’da stüdyodaki izleyicilerin ve katılan konukların yakın çekim ile yüzlerinin sıklıkla 
verildiğini görüyoruz. Burada izleyicilerin yüz ifadelerini görerek konuya daha yaklaşmaları ve 
dramatik bir anlatım sağlanması istendiğini söyleyebiliriz. 
ile stüdyodaki izleyiciler arasında tartışma yaratılarak dramatik çatışmalar arttırılmaktadır. 

Yüz planlar sıklıkla kullanılan Müge Anlı ile Talı Sert 
takip edilmekte ve hareketler takip edilerek etkileyicilik arttırılmaktadır. Gözlerin anlamlı bakışları 
(üzüntü, sevinç, suçluluk vb.) izleyiciye aktarılmaya çalışılmaktadır. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kamera hareketi çok fazla yapılmaz
bölünerek kullanımı olduğunu görmekteyiz. Ekran stüdyoda konuşan kişiler sayısına bölünerek tüm 
konuşanlar göğüs plan ölçeğiyle verilmektedir. Eğer bir konudan söz ediliyorsa ve bununla ilgili 
görüntüler varsa bir kareye daha bölünerek
daha yaklaşması böylelikle sağlanmaktadır. Ekranın bölünerek verilme sebebi: stüdyoda uzak yerlerde 
oturan iki kişi veya üç kişinin karşılıklı konuşması aynı karede verilemediğinden teknik olarak 
şekilde verilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak yakın planlar ile konukların ve sunucunun 
konuşmalarının verilmesi izleyicinin de konuya yaklaşması ve konunun müdahili olmasını 
sağlamaktadır.  

Toplumsal Değişim ve Format Değişimi Çerçevesinden Bulguların

1990’lı yıllarda özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte köklü bir değişim yaşanmış ve daha özgür 
yaklaşımların gözlemlenmesiyle birlikte, günümüzde “şov” haline dönüşen televizyon yayınları ortaya 
çıkmıştır. Bu programların ilk örnekler
Sert programı karşılaştırıldığında toplumsal dönüşüm ile paralel olarak sabah programlarının da 
dönüşüme uğradığını ve bunun sonucunda günümüzdeki televizyon formatlarında ve anlatılarda da 
dönüşümün meydana gelmiş olduğunu ifade edebiliriz. Toplumsal dönüşüm, yukarıda da sözünü 
ettiğimiz gibi aslında insanlar arası ilişkilerin değişmesi anlamına da gelmektedir. İki programın 
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dedektiflik işidir (Aksop, 2000, s. 118). Geciktirim sağlanarak da merak duyguları insanların 
uyarılmakta ve yaşanan olaylar daha gizemli hale getirilmektedir. 

vların en karakteristik özelliği olarak görülen “kurban/saldırgan” ikiliği “acımasızca 
katledildi” gibi ifadelerle de desteklenmektedir. Bu programlara çıkan “kurbanlara” baktığımızda gelir 
seviyeleri daha düşük olan ya da mağduriyetleri yaşadıkları sorun bağlamında olanlar olmaktadır. 
Güçsüz grupların sorunları toplumsal bağlamlardan kopartılarak kişisel dünyalara hapsedilmiş gibi 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 2 Ekim’de yayınlanan bölümünde kaybolan bir 
düğüne dair kanıtlar olduğu belirtilerek kişi bir “kurban” olarak ifade 

edilmektedir. Diğer bölümlerde de yer alan bu tip kaybolma konularında da “kurban/saldırgan” 
ikiliğinin bu tip manşetler ile ifade edilerek desteklendiğini görüyoruz. 

da konuşulan konulara baktığımızda bilgi içeriklerinin azaltılarak soyutlama 

İnsanların olumsuz koşullar içerisinde bulunması, başlarına kötü olayların gelmesi, ailelerini 
kaybetmeleri vb. olaylar kişisel olarak açıklanabilir ve yalnız kalmayı gerektirebilir. 

stüdyodaki izleyicilerin ve katılan konukların yakın çekim ile yüzlerinin sıklıkla 
verildiğini görüyoruz. Burada izleyicilerin yüz ifadelerini görerek konuya daha yaklaşmaları ve 

ası istendiğini söyleyebiliriz. Ayşe Özgün Show’da stüdyodaki konuklar 
ile stüdyodaki izleyiciler arasında tartışma yaratılarak dramatik çatışmalar arttırılmaktadır. 

Müge Anlı ile Talı Sert programında bu plan kullanılarak 
takip edilmekte ve hareketler takip edilerek etkileyicilik arttırılmaktadır. Gözlerin anlamlı bakışları 
(üzüntü, sevinç, suçluluk vb.) izleyiciye aktarılmaya çalışılmaktadır.  

programında kamera hareketi çok fazla yapılmazken daha çok ekranın 
bölünerek kullanımı olduğunu görmekteyiz. Ekran stüdyoda konuşan kişiler sayısına bölünerek tüm 
konuşanlar göğüs plan ölçeğiyle verilmektedir. Eğer bir konudan söz ediliyorsa ve bununla ilgili 
görüntüler varsa bir kareye daha bölünerek ekranda bu görüntüler de verilmektedir. İzleyicinin konuya 
daha yaklaşması böylelikle sağlanmaktadır. Ekranın bölünerek verilme sebebi: stüdyoda uzak yerlerde 
oturan iki kişi veya üç kişinin karşılıklı konuşması aynı karede verilemediğinden teknik olarak 
şekilde verilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak yakın planlar ile konukların ve sunucunun 
konuşmalarının verilmesi izleyicinin de konuya yaklaşması ve konunun müdahili olmasını 

Toplumsal Değişim ve Format Değişimi Çerçevesinden Bulguların Değerlendirilmesi

1990’lı yıllarda özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte köklü bir değişim yaşanmış ve daha özgür 
yaklaşımların gözlemlenmesiyle birlikte, günümüzde “şov” haline dönüşen televizyon yayınları ortaya 
çıkmıştır. Bu programların ilk örneklerinden olan Ayşe Özgün Show incelenerek Müge Anlı ile Tatlı 

programı karşılaştırıldığında toplumsal dönüşüm ile paralel olarak sabah programlarının da 
dönüşüme uğradığını ve bunun sonucunda günümüzdeki televizyon formatlarında ve anlatılarda da 

ün meydana gelmiş olduğunu ifade edebiliriz. Toplumsal dönüşüm, yukarıda da sözünü 
ettiğimiz gibi aslında insanlar arası ilişkilerin değişmesi anlamına da gelmektedir. İki programın 

dedektiflik işidir (Aksop, 2000, s. 118). Geciktirim sağlanarak da merak duyguları insanların 

vların en karakteristik özelliği olarak görülen “kurban/saldırgan” ikiliği “acımasızca 
katledildi” gibi ifadelerle de desteklenmektedir. Bu programlara çıkan “kurbanlara” baktığımızda gelir 

bağlamında olanlar olmaktadır. 
Güçsüz grupların sorunları toplumsal bağlamlardan kopartılarak kişisel dünyalara hapsedilmiş gibi 

programının 2 Ekim’de yayınlanan bölümünde kaybolan bir 
düğüne dair kanıtlar olduğu belirtilerek kişi bir “kurban” olarak ifade 

edilmektedir. Diğer bölümlerde de yer alan bu tip kaybolma konularında da “kurban/saldırgan” 

da konuşulan konulara baktığımızda bilgi içeriklerinin azaltılarak soyutlama 

İnsanların olumsuz koşullar içerisinde bulunması, başlarına kötü olayların gelmesi, ailelerini 

stüdyodaki izleyicilerin ve katılan konukların yakın çekim ile yüzlerinin sıklıkla 
verildiğini görüyoruz. Burada izleyicilerin yüz ifadelerini görerek konuya daha yaklaşmaları ve 

tüdyodaki konuklar 
ile stüdyodaki izleyiciler arasında tartışma yaratılarak dramatik çatışmalar arttırılmaktadır.  

programında bu plan kullanılarak mimikler 
takip edilmekte ve hareketler takip edilerek etkileyicilik arttırılmaktadır. Gözlerin anlamlı bakışları 

ken daha çok ekranın 
bölünerek kullanımı olduğunu görmekteyiz. Ekran stüdyoda konuşan kişiler sayısına bölünerek tüm 
konuşanlar göğüs plan ölçeğiyle verilmektedir. Eğer bir konudan söz ediliyorsa ve bununla ilgili 

ekranda bu görüntüler de verilmektedir. İzleyicinin konuya 
daha yaklaşması böylelikle sağlanmaktadır. Ekranın bölünerek verilme sebebi: stüdyoda uzak yerlerde 
oturan iki kişi veya üç kişinin karşılıklı konuşması aynı karede verilemediğinden teknik olarak bu 
şekilde verilmesini gerekli kılmaktadır. Ancak yakın planlar ile konukların ve sunucunun 
konuşmalarının verilmesi izleyicinin de konuya yaklaşması ve konunun müdahili olmasını 

Değerlendirilmesi 

1990’lı yıllarda özel yayıncılığın başlamasıyla birlikte köklü bir değişim yaşanmış ve daha özgür 
yaklaşımların gözlemlenmesiyle birlikte, günümüzde “şov” haline dönüşen televizyon yayınları ortaya 

Müge Anlı ile Tatlı 
programı karşılaştırıldığında toplumsal dönüşüm ile paralel olarak sabah programlarının da 

dönüşüme uğradığını ve bunun sonucunda günümüzdeki televizyon formatlarında ve anlatılarda da 
ün meydana gelmiş olduğunu ifade edebiliriz. Toplumsal dönüşüm, yukarıda da sözünü 

ettiğimiz gibi aslında insanlar arası ilişkilerin değişmesi anlamına da gelmektedir. İki programın 
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içeriklerinde insanlar arası ilişkilere baktığımızda ve ele alınan konular
insanlararası ilişkilerin değiştiğini görmekteyiz. 

Toplumsal değişim hem üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin, 
kuralların değişmesine bağlı görülmektedir. Televizyon kanallarının mülkiyet ve sahiplikleri açısından 
özel kanalların yayına başlamasını toplumsal değişim s
getirdiği görülmektedir. Ancak zaman içerisinde bu mülkiyet ilişkileri ve üretim ilişkileri de değişerek 
değerlerin ve kuralların değişimini de beraberinde getirmiştir. Televizyon içeriklerine baktığımızda da 
programların içeriklerinin değişiminin bir anda “özel yayınların” başlamasıyla dönüşüme uğradığını 
söyleyemeyiz. Bu değişim zaman içerisinde gerçekleşmiştir. Özel kanalda yayınlanan sabah 
programlarının ilk örneklerden olan 
arasında bu anlamda içeriksel bir farklılaşma olduğunu yapılan incelemeler göstermektedir. Kamera 
hareketlerinden programlardaki söylemler ve ele alınan konular bu değişimi göstermektedir.

Toplumsal değişmeye bağlı olarak program forma
belirttiği gibi orta hızda bir değişim yaşanmıştır. Çok hızlı bir değişim yaşanırsa bu süreçte 
çözülmelerde meydana gelebilirdi. Ancak toplumsal değişmeye bağlı olarak içeriklerde ve formatlarda 
değişim orta hızda gerçekleşmiştir. 
ele alınırken Müge Anlı ile Tatlı Sert 
yine de “ailenin kutsallığı” ve “önemi” belirtilerek bu içerikler
kutsallığı” “tartışmasız” olarak ele alınmaktadır. Ancak toplumsal değişmeye bağlı olarak da bu şov 
programlarında aile içerisindeki sorunlar tartışmaya açılabilmektedir. 

Program anlatı ve formatları çerçevesinde televizyo
değişip program format ve anlatılarını da dönüşüme uğrattığını bazı değerlerin ise değişmeyip aynen 
devam ettiğini görmekteyiz. Ele alınan konularda “ailenin kutsallığı”, “anne babaya sevgi ve saygı”, 
“çocukların korunması” gibi değerler 
alınmaktadır. Ancak ele alınan konular “anlatı” olarak farklıdır. Türkiye’de özel televizyonların ilk 
yıllarında “gerçeğin” kendisi olma gibi bir kaygı taşınmadığını g
içerisinde televizyon yayınlarında anlatı biçimi anlamında kurmacanın düşsel öyküler aracılığıyla 
sunulurken kurmaca olmayanların da “gerçeğin kendisi” olarak verildiğini görmekteyiz. 

Televizyon programlarına baktığımızda, toplumsal değişimin altında yatan temel faktörler 
bağlamında, toplumsal değişimlerin, televizyonda da temsillerin değişmesine neden olmuş olduğunu 
ve aynı zamanda da televizyon programlarının formatlarında da değişimi
edebiliriz.  

SONUÇ 

Yukarıda toplumsal değişmenin insanlararası ilişkilerin değişmesidir demiştik. Bu bağlamda 
insanlararası ilişkilerin değişimi sonucunda yaşanan toplumsal değişmenin de bir sonucu olarak 
program formatlarında da değişimin yaşandığını iddia edebiliriz. Toplumsal değişimler, televizyonda 
da temsillerin değişmesine neden olmuş ve aynı zamanda da televizyon programlarının formatlarının 
da değişimine neden olmuştur.  
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içeriklerinde insanlar arası ilişkilere baktığımızda ve ele alınan konular çerçevesinde yaklaştığımızda 
insanlararası ilişkilerin değiştiğini görmekteyiz.  

Toplumsal değişim hem üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin, 
kuralların değişmesine bağlı görülmektedir. Televizyon kanallarının mülkiyet ve sahiplikleri açısından 
özel kanalların yayına başlamasını toplumsal değişim sürecinin başlaması sürecini de beraberinde 
getirdiği görülmektedir. Ancak zaman içerisinde bu mülkiyet ilişkileri ve üretim ilişkileri de değişerek 
değerlerin ve kuralların değişimini de beraberinde getirmiştir. Televizyon içeriklerine baktığımızda da 

ramların içeriklerinin değişiminin bir anda “özel yayınların” başlamasıyla dönüşüme uğradığını 
söyleyemeyiz. Bu değişim zaman içerisinde gerçekleşmiştir. Özel kanalda yayınlanan sabah 
programlarının ilk örneklerden olan Ayşe Özgün Show’dan Müge Anlı ile Tatlı Sert 
arasında bu anlamda içeriksel bir farklılaşma olduğunu yapılan incelemeler göstermektedir. Kamera 
hareketlerinden programlardaki söylemler ve ele alınan konular bu değişimi göstermektedir.

Toplumsal değişmeye bağlı olarak program format ve anlatılarda değişimin yaşanmasında da Kıray’ın 
belirttiği gibi orta hızda bir değişim yaşanmıştır. Çok hızlı bir değişim yaşanırsa bu süreçte 
çözülmelerde meydana gelebilirdi. Ancak toplumsal değişmeye bağlı olarak içeriklerde ve formatlarda 

rta hızda gerçekleşmiştir. Ayşe Özgün Show döneminde “aile içi ilişkiler” daha tabu olarak 
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında daha açıklıkla ele alındığını görmekteyiz. Ancak 

yine de “ailenin kutsallığı” ve “önemi” belirtilerek bu içerikler tartışılmaktadır. Yine “ailenin 
kutsallığı” “tartışmasız” olarak ele alınmaktadır. Ancak toplumsal değişmeye bağlı olarak da bu şov 
programlarında aile içerisindeki sorunlar tartışmaya açılabilmektedir.  

Program anlatı ve formatları çerçevesinde televizyon programlarına baktığımızda bazı değerlerin 
değişip program format ve anlatılarını da dönüşüme uğrattığını bazı değerlerin ise değişmeyip aynen 
devam ettiğini görmekteyiz. Ele alınan konularda “ailenin kutsallığı”, “anne babaya sevgi ve saygı”, 

n korunması” gibi değerler Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da yine aynı şekilde ele 
alınmaktadır. Ancak ele alınan konular “anlatı” olarak farklıdır. Türkiye’de özel televizyonların ilk 
yıllarında “gerçeğin” kendisi olma gibi bir kaygı taşınmadığını görmekteyiz. Ancak geçen yıllar 
içerisinde televizyon yayınlarında anlatı biçimi anlamında kurmacanın düşsel öyküler aracılığıyla 
sunulurken kurmaca olmayanların da “gerçeğin kendisi” olarak verildiğini görmekteyiz. 

Televizyon programlarına baktığımızda, toplumsal değişimin altında yatan temel faktörler 
bağlamında, toplumsal değişimlerin, televizyonda da temsillerin değişmesine neden olmuş olduğunu 
ve aynı zamanda da televizyon programlarının formatlarında da değişimine neden olduğunu ifade 

Yukarıda toplumsal değişmenin insanlararası ilişkilerin değişmesidir demiştik. Bu bağlamda 
insanlararası ilişkilerin değişimi sonucunda yaşanan toplumsal değişmenin de bir sonucu olarak 

ğişimin yaşandığını iddia edebiliriz. Toplumsal değişimler, televizyonda 
da temsillerin değişmesine neden olmuş ve aynı zamanda da televizyon programlarının formatlarının 

çerçevesinde yaklaştığımızda 

Toplumsal değişim hem üretim ve mülkiyet ilişkilerinin değişmesine, hem de anlamların, değerlerin, 
kuralların değişmesine bağlı görülmektedir. Televizyon kanallarının mülkiyet ve sahiplikleri açısından 

ürecinin başlaması sürecini de beraberinde 
getirdiği görülmektedir. Ancak zaman içerisinde bu mülkiyet ilişkileri ve üretim ilişkileri de değişerek 
değerlerin ve kuralların değişimini de beraberinde getirmiştir. Televizyon içeriklerine baktığımızda da 

ramların içeriklerinin değişiminin bir anda “özel yayınların” başlamasıyla dönüşüme uğradığını 
söyleyemeyiz. Bu değişim zaman içerisinde gerçekleşmiştir. Özel kanalda yayınlanan sabah 

tlı Sert programının 
arasında bu anlamda içeriksel bir farklılaşma olduğunu yapılan incelemeler göstermektedir. Kamera 
hareketlerinden programlardaki söylemler ve ele alınan konular bu değişimi göstermektedir. 

t ve anlatılarda değişimin yaşanmasında da Kıray’ın 
belirttiği gibi orta hızda bir değişim yaşanmıştır. Çok hızlı bir değişim yaşanırsa bu süreçte 
çözülmelerde meydana gelebilirdi. Ancak toplumsal değişmeye bağlı olarak içeriklerde ve formatlarda 

döneminde “aile içi ilişkiler” daha tabu olarak 
programında daha açıklıkla ele alındığını görmekteyiz. Ancak 

tartışılmaktadır. Yine “ailenin 
kutsallığı” “tartışmasız” olarak ele alınmaktadır. Ancak toplumsal değişmeye bağlı olarak da bu şov 

n programlarına baktığımızda bazı değerlerin 
değişip program format ve anlatılarını da dönüşüme uğrattığını bazı değerlerin ise değişmeyip aynen 
devam ettiğini görmekteyiz. Ele alınan konularda “ailenin kutsallığı”, “anne babaya sevgi ve saygı”, 

programında da yine aynı şekilde ele 
alınmaktadır. Ancak ele alınan konular “anlatı” olarak farklıdır. Türkiye’de özel televizyonların ilk 

örmekteyiz. Ancak geçen yıllar 
içerisinde televizyon yayınlarında anlatı biçimi anlamında kurmacanın düşsel öyküler aracılığıyla 
sunulurken kurmaca olmayanların da “gerçeğin kendisi” olarak verildiğini görmekteyiz.  

Televizyon programlarına baktığımızda, toplumsal değişimin altında yatan temel faktörler 
bağlamında, toplumsal değişimlerin, televizyonda da temsillerin değişmesine neden olmuş olduğunu 

ne neden olduğunu ifade 

Yukarıda toplumsal değişmenin insanlararası ilişkilerin değişmesidir demiştik. Bu bağlamda 
insanlararası ilişkilerin değişimi sonucunda yaşanan toplumsal değişmenin de bir sonucu olarak 

ğişimin yaşandığını iddia edebiliriz. Toplumsal değişimler, televizyonda 
da temsillerin değişmesine neden olmuş ve aynı zamanda da televizyon programlarının formatlarının 
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Kurmaca olmayan bu programların, kendi özgün anlatı dü
öğeleriyle kurmakta oldukları görülmektedir. Her iki programda da kişisel dramların yer aldığını 
görmekteyiz. 

Her iki programda da ele alınan konuların dikkat çekici manşetler kullanılarak verildiğini görmekt
Televizyonda son dakika, sıcak gelişme olarak lanse edilen bu bilgiler hızlıca izleyiciye ulaştırılmakta 
ve sonra aynı hızda yok olup gitmektedir. 

Ayşe Özgün Show’da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert 
AyşeÖzgün Show’da izleyiciler programa söz hakkı alarak katılabiliyorlar. 
programında ise izleyici katılımı bulunmuyor. İki program da reality şov olarak tanımlanabilir. Ancak 
format olarak farklılıkları bulunmaktadır. Cinayetlerin ortaya 
konuların işlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert 
sergilemektedir. Ayşe Özgün ise otoriter bir duruş sergilerken daha ciddi konular olsa bile konuları 
yumuşatarak ve gülerek ifade etmektedir. Ele alınan konuların ve konuların ele alınışlarının her iki 
programda da farklı olduğu görülmektedir. Müge Anlı programında uzmanların görüşlerine ve olayla 
ilgili kişilere söz hakkı verirken Ayşe Özgün stüdyodaki izleyicilere de söz 
Anlı ile Tatlı Sert programınınformatının daha “kriminal” (suçla ilgili olan) dir. 
ise daha sansasyonel, izleyicinin ilgisini çekecek konular üzerinden stüdyoda tartışmalar yaratılarak 
konular ele alınmaktadır. Her iki programda da konular soyutlama yapılarak ele alınmaktadır. Bu 
anlamda iki program arasında format farklılığının olduğunu söyleyebiliriz. 

Her iki programda da şiddet gösterimi yok ama anlatıda farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Bu iki 
programda da anlatıcı bizzat konuşmacıdır. Bu programlarda “yalın bir anlatı” ile konuşmacı kendi 
deneyimlerini anlatmaktadır. Ancak burada iki programda da “kurmaca” ve “gerçekliğin” birbiriyle iç 
içe geçtiğini görmekteyiz. Televizyonun parçalanarak akan anlatısını
temsillerini de şekillendirdiğinden daha önce söz etmiştik. Her iki programda da kurmaca ve 
gerçekliğin iç içe geçtiğini görmekle birlikte 
iddiasındadır. Ayşe Özgün Show’da 
gerçeklik iç içe geçmiş bir şekilde sunulmaktadır. Bu anlamda anlatıda farklılaşmadan söz edebiliriz. 

Yapılan içerik çözümlemesi ve söylem analizi medyadaki çarpıtmayı da gözler önüne sermektedir. 
Ayşe Özgün’ün daha çok yorum yaptığını, Müge Anlı’nın da daha sorgulayıcı bir tavır sergilediğini 
söyleyebiliriz. Ancak burada da anlatıcının “polis” , “hakim” ve “savcı” gibi görevler yüklenmesi ve 
“otorite” olarak karşımıza çıkması söz konusudur.

Ayşe Özgün Show’da stüdyodaki izleyicilere söz hakkı tanınırken 
seyircilere söz verilmemektedir. Müge Anlı ile Tatlı Sert 
görgü tanıkları, telefon bağlantıları ve canlı olay yeri bağlan
Show’da ilgi çekici ve tepki uyandırıcı “kişisel problemler” üzerinden stüdyodaki izleyicilerin 
görüşleri programın ilerlemesinde itici gücü oluşturmaktadır.

Ayşe Özgün Show’dasansasyonel konular kullanılarak; 
dramatik çatışmalar arttırılarak tempo hızlandırılmaktadır. Yaratılan tartışmalar ile her iki programda 
da daha hızlı bir tempo yaratılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. 
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Kurmaca olmayan bu programların, kendi özgün anlatı dünyalarını anlatıcılar aracılığıyla ve söylemsel 
öğeleriyle kurmakta oldukları görülmektedir. Her iki programda da kişisel dramların yer aldığını 

Her iki programda da ele alınan konuların dikkat çekici manşetler kullanılarak verildiğini görmekt
Televizyonda son dakika, sıcak gelişme olarak lanse edilen bu bilgiler hızlıca izleyiciye ulaştırılmakta 
ve sonra aynı hızda yok olup gitmektedir.  

Müge Anlı ile Tatlı Sert programlarında stüdyoda izleyiciler bulunuyor. 
izleyiciler programa söz hakkı alarak katılabiliyorlar. Müge Anlı ile Tatlı Sert 

programında ise izleyici katılımı bulunmuyor. İki program da reality şov olarak tanımlanabilir. Ancak 
format olarak farklılıkları bulunmaktadır. Cinayetlerin ortaya çıkartılması, kayıpların bulunması gibi 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunucu daha sert ve otoriter bir tavır 
sergilemektedir. Ayşe Özgün ise otoriter bir duruş sergilerken daha ciddi konular olsa bile konuları 

rek ifade etmektedir. Ele alınan konuların ve konuların ele alınışlarının her iki 
programda da farklı olduğu görülmektedir. Müge Anlı programında uzmanların görüşlerine ve olayla 
ilgili kişilere söz hakkı verirken Ayşe Özgün stüdyodaki izleyicilere de söz hakkı vermektedir. 

programınınformatının daha “kriminal” (suçla ilgili olan) dir. Ayşe Özgün Show
ise daha sansasyonel, izleyicinin ilgisini çekecek konular üzerinden stüdyoda tartışmalar yaratılarak 

er iki programda da konular soyutlama yapılarak ele alınmaktadır. Bu 
anlamda iki program arasında format farklılığının olduğunu söyleyebiliriz.  

Her iki programda da şiddet gösterimi yok ama anlatıda farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Bu iki 
da anlatıcı bizzat konuşmacıdır. Bu programlarda “yalın bir anlatı” ile konuşmacı kendi 

deneyimlerini anlatmaktadır. Ancak burada iki programda da “kurmaca” ve “gerçekliğin” birbiriyle iç 
içe geçtiğini görmekteyiz. Televizyonun parçalanarak akan anlatısının, anlamlandırma biçimini ve 
temsillerini de şekillendirdiğinden daha önce söz etmiştik. Her iki programda da kurmaca ve 
gerçekliğin iç içe geçtiğini görmekle birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert programı tamamıyla gerçeklik 

Ayşe Özgün Show’da ise böyle bir iddia yoktur. Ayşe Özgün Show’da 
gerçeklik iç içe geçmiş bir şekilde sunulmaktadır. Bu anlamda anlatıda farklılaşmadan söz edebiliriz. 

Yapılan içerik çözümlemesi ve söylem analizi medyadaki çarpıtmayı da gözler önüne sermektedir. 
Ayşe Özgün’ün daha çok yorum yaptığını, Müge Anlı’nın da daha sorgulayıcı bir tavır sergilediğini 
söyleyebiliriz. Ancak burada da anlatıcının “polis” , “hakim” ve “savcı” gibi görevler yüklenmesi ve 
“otorite” olarak karşımıza çıkması söz konusudur. 

’da stüdyodaki izleyicilere söz hakkı tanınırken Müge Anlı ile Tatlı Sert
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konular ve olaylar konuklar, 

görgü tanıkları, telefon bağlantıları ve canlı olay yeri bağlantılarına yer verilirken;  
ilgi çekici ve tepki uyandırıcı “kişisel problemler” üzerinden stüdyodaki izleyicilerin 

görüşleri programın ilerlemesinde itici gücü oluşturmaktadır. 

sansasyonel konular kullanılarak; Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise, 
dramatik çatışmalar arttırılarak tempo hızlandırılmaktadır. Yaratılan tartışmalar ile her iki programda 
da daha hızlı bir tempo yaratılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz.  

nyalarını anlatıcılar aracılığıyla ve söylemsel 
öğeleriyle kurmakta oldukları görülmektedir. Her iki programda da kişisel dramların yer aldığını 

Her iki programda da ele alınan konuların dikkat çekici manşetler kullanılarak verildiğini görmekteyiz. 
Televizyonda son dakika, sıcak gelişme olarak lanse edilen bu bilgiler hızlıca izleyiciye ulaştırılmakta 

programlarında stüdyoda izleyiciler bulunuyor. 
Müge Anlı ile Tatlı Sert 

programında ise izleyici katılımı bulunmuyor. İki program da reality şov olarak tanımlanabilir. Ancak 
çıkartılması, kayıpların bulunması gibi 

programında sunucu daha sert ve otoriter bir tavır 
sergilemektedir. Ayşe Özgün ise otoriter bir duruş sergilerken daha ciddi konular olsa bile konuları 

rek ifade etmektedir. Ele alınan konuların ve konuların ele alınışlarının her iki 
programda da farklı olduğu görülmektedir. Müge Anlı programında uzmanların görüşlerine ve olayla 

hakkı vermektedir. Müge 
Ayşe Özgün Show ‘da 

ise daha sansasyonel, izleyicinin ilgisini çekecek konular üzerinden stüdyoda tartışmalar yaratılarak 
er iki programda da konular soyutlama yapılarak ele alınmaktadır. Bu 

Her iki programda da şiddet gösterimi yok ama anlatıda farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Bu iki 
da anlatıcı bizzat konuşmacıdır. Bu programlarda “yalın bir anlatı” ile konuşmacı kendi 

deneyimlerini anlatmaktadır. Ancak burada iki programda da “kurmaca” ve “gerçekliğin” birbiriyle iç 
n, anlamlandırma biçimini ve 

temsillerini de şekillendirdiğinden daha önce söz etmiştik. Her iki programda da kurmaca ve 
programı tamamıyla gerçeklik 

Ayşe Özgün Show’da kurmaca ve 
gerçeklik iç içe geçmiş bir şekilde sunulmaktadır. Bu anlamda anlatıda farklılaşmadan söz edebiliriz.  

Yapılan içerik çözümlemesi ve söylem analizi medyadaki çarpıtmayı da gözler önüne sermektedir. 
Ayşe Özgün’ün daha çok yorum yaptığını, Müge Anlı’nın da daha sorgulayıcı bir tavır sergilediğini 
söyleyebiliriz. Ancak burada da anlatıcının “polis” , “hakim” ve “savcı” gibi görevler yüklenmesi ve 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 
programında konular ve olaylar konuklar, 

tılarına yer verilirken;  Ayşe Özgün 
ilgi çekici ve tepki uyandırıcı “kişisel problemler” üzerinden stüdyodaki izleyicilerin 

programında ise, 
dramatik çatışmalar arttırılarak tempo hızlandırılmaktadır. Yaratılan tartışmalar ile her iki programda 
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Ayşe Özgün Show’da her programda “suç” ile ilgili ya
alınmamaktadır. Bazen ünlü oyuncular ya da şarkıcılar da programa çıkartılarak stüdyodaki konuklarla 
birlikte konuk ile konuşulduğunu görmekteyiz. 
alınan konular her gün aynı olmaktadır. 

Ayşe Özgün Show’da da Müge Anlı ile Tatlı Sert
ayrımın ortadan kalktığını görüyoruz. 

Ayşe Özgün Show reality şovların Türkiye’deki ilk örneklerinden diyebiliriz. Ancak bu programın tam 
anlamıyla reality programın format özelliklerini her bölümünde bulunmadığını görmekteyiz. Bu 
nedenle daha çok reality-sabah programı olarak niteleyeceğimiz bu program ve bu program benzerleri 
zaman içerisinde tam anlamıyla reality şovlara yerini bırakmıştır.
yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert 
biçimde bitmesini anlatının paradigmatik yapısına ilişkin bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. 

Ayşe Özgün Show, Müge Anlı ile Tatlı Sert 
programlarının ilk örneklerindendir. 
programının özelliklerini barındırmasına rağmen daha eski bir program olduğundan ve izleyicinin 
zamanında bu tip programlar ile bu programlardaki ele alınan konuları izleyip tükettiğinden zaman 
içerisinde bu programlarda dönüşüm yaşanarak 
bıraktığını görmekteyiz. Müge Anlı ile Tatlı Sert 
çözme, “katili bulma”, “suçu ve suçluyu ortaya çıkartma” gibi iddialarda bulunmaktadır. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıklıkla olayla ilgili VTR görüntüleri verilerek stüdyo 
programına değişik içerikler eklemlenmektedir. Stüdyo programlarının tek düzelikten kurtarılması 
amacıyla başvurulan bu yöntemin özel televizyonların ilk yıllarında programlarda sıklıkla 
kullanılmadığını görmekteyiz.  

Çözümlemeler sonucunda toplumsal yapıdaki değişimlerin telev
yansıdığını ancak bu değişimlere rağmen yaygın olan stereotiplerin, kültürel değerlerin devam 
ettirilerek yinelendiği söylenebilir. Bu anlamda ilk örneklerden olan program ile günümüzdeki örnek 
arasında hem anlatı hem de format bağlamında farklılaşma olduğu iddia edilebilir.
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her programda “suç” ile ilgili ya da “tartışma” yaratacak konular ele 
alınmamaktadır. Bazen ünlü oyuncular ya da şarkıcılar da programa çıkartılarak stüdyodaki konuklarla 
birlikte konuk ile konuşulduğunu görmekteyiz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ise format ve ele 

r gün aynı olmaktadır.  

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gerçek ve kurmaca arasındaki 
ayrımın ortadan kalktığını görüyoruz.  

reality şovların Türkiye’deki ilk örneklerinden diyebiliriz. Ancak bu programın tam 
lamıyla reality programın format özelliklerini her bölümünde bulunmadığını görmekteyiz. Bu 

sabah programı olarak niteleyeceğimiz bu program ve bu program benzerleri 
zaman içerisinde tam anlamıyla reality şovlara yerini bırakmıştır. Yine sabah programı kuşağında 

 programının her bir bölümünün gerilimli ve merak uyandıracak bir 
biçimde bitmesini anlatının paradigmatik yapısına ilişkin bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. 

le Tatlı Sert programından daha önce ve Türkiye’deki reality 
programlarının ilk örneklerindendir. Ayşe Özgün Show, format ve anlatı bağlamında reality 
programının özelliklerini barındırmasına rağmen daha eski bir program olduğundan ve izleyicinin 

bu tip programlar ile bu programlardaki ele alınan konuları izleyip tükettiğinden zaman 
içerisinde bu programlarda dönüşüm yaşanarak Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi programlara yerini 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, daha gerçeklik iddiasında, daha sorunları 
çözme, “katili bulma”, “suçu ve suçluyu ortaya çıkartma” gibi iddialarda bulunmaktadır. 

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıklıkla olayla ilgili VTR görüntüleri verilerek stüdyo 
rikler eklemlenmektedir. Stüdyo programlarının tek düzelikten kurtarılması 

amacıyla başvurulan bu yöntemin özel televizyonların ilk yıllarında programlarda sıklıkla 

Çözümlemeler sonucunda toplumsal yapıdaki değişimlerin televizyon formatlarındaki değişimlere de 
yansıdığını ancak bu değişimlere rağmen yaygın olan stereotiplerin, kültürel değerlerin devam 
ettirilerek yinelendiği söylenebilir. Bu anlamda ilk örneklerden olan program ile günümüzdeki örnek 

e format bağlamında farklılaşma olduğu iddia edilebilir. 

Aksop, G. Adaklı. (2000). Reality Show’larda Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın İmgesi. 

. Ankara: Dünya Kitle İletişimi Vakfı Yayınları. 

, Temsil, Kültür. Ankara: Ütopya Yayınevi. 

Çelik, N. B. (Der). Televizyon Kadın ve Şiddet. Ankara: KİV, s. 111-135. 

Çolak, U. (2004). “Televizyon Program Formatlarının Korunması” 
(www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2004-3/1.pdf). 

İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat.  

. London: Routlaedge.  

da “tartışma” yaratacak konular ele 
alınmamaktadır. Bazen ünlü oyuncular ya da şarkıcılar da programa çıkartılarak stüdyodaki konuklarla 

programında ise format ve ele 

programında da gerçek ve kurmaca arasındaki 

reality şovların Türkiye’deki ilk örneklerinden diyebiliriz. Ancak bu programın tam 
lamıyla reality programın format özelliklerini her bölümünde bulunmadığını görmekteyiz. Bu 

sabah programı olarak niteleyeceğimiz bu program ve bu program benzerleri 
Yine sabah programı kuşağında 

programının her bir bölümünün gerilimli ve merak uyandıracak bir 
biçimde bitmesini anlatının paradigmatik yapısına ilişkin bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.  

programından daha önce ve Türkiye’deki reality 
format ve anlatı bağlamında reality 

programının özelliklerini barındırmasına rağmen daha eski bir program olduğundan ve izleyicinin 
bu tip programlar ile bu programlardaki ele alınan konuları izleyip tükettiğinden zaman 

gibi programlara yerini 
programı, daha gerçeklik iddiasında, daha sorunları 

çözme, “katili bulma”, “suçu ve suçluyu ortaya çıkartma” gibi iddialarda bulunmaktadır.  

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sıklıkla olayla ilgili VTR görüntüleri verilerek stüdyo 
rikler eklemlenmektedir. Stüdyo programlarının tek düzelikten kurtarılması 

amacıyla başvurulan bu yöntemin özel televizyonların ilk yıllarında programlarda sıklıkla 

izyon formatlarındaki değişimlere de 
yansıdığını ancak bu değişimlere rağmen yaygın olan stereotiplerin, kültürel değerlerin devam 
ettirilerek yinelendiği söylenebilir. Bu anlamda ilk örneklerden olan program ile günümüzdeki örnek 
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Alternatif Müzik Dinleme Platformları Karşısında

Ufuk İNAL,  Arş.Gör.,

Özet 

Sesin kitlelere ulaşmasına olanak tanıyan teknolojik ortamın oluşmasından bu yana radyo, geleneksel 
kitle iletişim araçları arasında en hızlı haber verme aracı olma işlevini halen korumaktadır. Televizyonun 
yayına hazırlık, gazetenin ise basım gibi vakit a
dinleyiciye ulaşılabilme imkanı bu avantajı korumasındaki yegane sebeptir. Radyoyu diğer kitle iletişim 
araçları karşısında rakipsiz kılan bir diğer özellik ise mobil kullanılabilirliğidir. Teknolojik gel
doğrultusunda boyutları gittikçe küçülen radyo alıcıları kolay taşınabilirliği ile ön plana çıkmaktadır. 
Diğer yandan mobil cihazların radyo uygulama desteğini sürdürmesi radyonun ulaşılabilirliğini 
kolaylaştırmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar
müzik dinleme yönünde eğilim gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar radyo 
dinler kitlesinin akıllı telefon aracılığıyla bu etkinliği gerçekleştirdiğini işaret etmektedir. Akıllı tel
kullanımındaki artış radyo kullanım tercihleri konusunda avantaj ve dezavantajları beraberinde 
getirmiştir. Spotify, Last.fm, Apple Music ve Fizy gibi uygulamalar radyoyu bir müzik kutusu olarak 
gören dinler kitle için yeni alternatifler oluşturmuştur
Spotifydır. Çevrimdışı müzik dinleme tercihi ile birlikte bu uygulama reklamsız müzik dinleme 
seçeneğiyle birincil amacı müzik dinlemek olan kullanıcılar tarafından tercih edilirliği yüksek bir 
uygulama olarak göze çarpmaktadır. Spotify uygulamasının makul sayılabilecek ücret tarifesinde bir 
uygulama olması, sanatçıların radyolarının dinlenebilmesi, çevrimdışı dinleme seçeneği sunması, benzer 
şarkı ve şarkıcıları önermesi gibi özellikleri barındırması uygulamayı r
olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışma radyo ve alternatif müzik dinleme platformlarının tercih 
edilirliği üzerine bir araştırma niteliği taşımaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı kimileri tarafından müzik 
kutusu olarak nitelendirilen radyonun müzik dinleme tercihleri içerisindeki yerini ortaya koymaktır. 
Bununla birlikte farklı platformlar ve sundukları imkânlar dâhilinde radyo üzerinde oluşan bu algının 
nedenleri sorgulanacaktır. Odak grup yöntemi uygulanacak araştırm
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri içerisinden oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler: radyo; akıllı telefon; akıllı telefon uygulamaları; müzik platformları

 

Location of The Radio Across Alternative Music Listening 

Abstract 

Since thetechnological environment that all ows voice tore achthemasses, radio has stil retained its 
function as the fastest means of informing traditional mass media. The possibility of reaching the 
audience with a single button of the 
television broadcast and printing of the journal is the only reason for this advantage. Another feature that 
is unrivaled in theface of other mass media is its mobile usability. Radioreceiver
smaller in the direction of technological developments, come to the fore front with easy portability. On 
the otherhand, maintainin gradio application support of mobile devices has facilitated the accessibility of 
the radio. Recently, it has been observed that radio usage preferences tended to listen to music very much 
without getting informed. However, there searches carried out indicate that the mass of radio religions 
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Alternatif Müzik Dinleme Platformları Karşısında Radyonun Konumu

Arş.Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ufuk.inal@omu.edu.tr 

 

Sesin kitlelere ulaşmasına olanak tanıyan teknolojik ortamın oluşmasından bu yana radyo, geleneksel 
kitle iletişim araçları arasında en hızlı haber verme aracı olma işlevini halen korumaktadır. Televizyonun 
yayına hazırlık, gazetenin ise basım gibi vakit alıcı aşamalarının karşısında radyonun tek bir tuşla 
dinleyiciye ulaşılabilme imkanı bu avantajı korumasındaki yegane sebeptir. Radyoyu diğer kitle iletişim 
araçları karşısında rakipsiz kılan bir diğer özellik ise mobil kullanılabilirliğidir. Teknolojik gel
doğrultusunda boyutları gittikçe küçülen radyo alıcıları kolay taşınabilirliği ile ön plana çıkmaktadır. 
Diğer yandan mobil cihazların radyo uygulama desteğini sürdürmesi radyonun ulaşılabilirliğini 
kolaylaştırmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalarda radyo kullanım tercihlerinin haber almadan çok 
müzik dinleme yönünde eğilim gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar radyo 
dinler kitlesinin akıllı telefon aracılığıyla bu etkinliği gerçekleştirdiğini işaret etmektedir. Akıllı tel
kullanımındaki artış radyo kullanım tercihleri konusunda avantaj ve dezavantajları beraberinde 
getirmiştir. Spotify, Last.fm, Apple Music ve Fizy gibi uygulamalar radyoyu bir müzik kutusu olarak 
gören dinler kitle için yeni alternatifler oluşturmuştur. Bu bağlamda öne çıkan uygulamalardan ilki 
Spotifydır. Çevrimdışı müzik dinleme tercihi ile birlikte bu uygulama reklamsız müzik dinleme 
seçeneğiyle birincil amacı müzik dinlemek olan kullanıcılar tarafından tercih edilirliği yüksek bir 

ze çarpmaktadır. Spotify uygulamasının makul sayılabilecek ücret tarifesinde bir 
uygulama olması, sanatçıların radyolarının dinlenebilmesi, çevrimdışı dinleme seçeneği sunması, benzer 
şarkı ve şarkıcıları önermesi gibi özellikleri barındırması uygulamayı radyo karşısında iyi bir alternatif 
olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışma radyo ve alternatif müzik dinleme platformlarının tercih 
edilirliği üzerine bir araştırma niteliği taşımaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı kimileri tarafından müzik 

k nitelendirilen radyonun müzik dinleme tercihleri içerisindeki yerini ortaya koymaktır. 
Bununla birlikte farklı platformlar ve sundukları imkânlar dâhilinde radyo üzerinde oluşan bu algının 
nedenleri sorgulanacaktır. Odak grup yöntemi uygulanacak araştırmanın örneklemi Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri içerisinden oluşturulacaktır. 

radyo; akıllı telefon; akıllı telefon uygulamaları; müzik platformları 

Location of The Radio Across Alternative Music Listening Platforms

Since thetechnological environment that all ows voice tore achthemasses, radio has stil retained its 
function as the fastest means of informing traditional mass media. The possibility of reaching the 
audience with a single button of the radio in front of the time-consumingstages of preparation of the 
television broadcast and printing of the journal is the only reason for this advantage. Another feature that 
is unrivaled in theface of other mass media is its mobile usability. Radioreceivers, which are getting 
smaller in the direction of technological developments, come to the fore front with easy portability. On 
the otherhand, maintainin gradio application support of mobile devices has facilitated the accessibility of 

t has been observed that radio usage preferences tended to listen to music very much 
without getting informed. However, there searches carried out indicate that the mass of radio religions 

Radyonun Konumu 

Sesin kitlelere ulaşmasına olanak tanıyan teknolojik ortamın oluşmasından bu yana radyo, geleneksel 
kitle iletişim araçları arasında en hızlı haber verme aracı olma işlevini halen korumaktadır. Televizyonun 

lıcı aşamalarının karşısında radyonun tek bir tuşla 
dinleyiciye ulaşılabilme imkanı bu avantajı korumasındaki yegane sebeptir. Radyoyu diğer kitle iletişim 
araçları karşısında rakipsiz kılan bir diğer özellik ise mobil kullanılabilirliğidir. Teknolojik gelişmeler 
doğrultusunda boyutları gittikçe küçülen radyo alıcıları kolay taşınabilirliği ile ön plana çıkmaktadır. 
Diğer yandan mobil cihazların radyo uygulama desteğini sürdürmesi radyonun ulaşılabilirliğini 

da radyo kullanım tercihlerinin haber almadan çok 
müzik dinleme yönünde eğilim gösterdiği görülmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar radyo 
dinler kitlesinin akıllı telefon aracılığıyla bu etkinliği gerçekleştirdiğini işaret etmektedir. Akıllı telefon 
kullanımındaki artış radyo kullanım tercihleri konusunda avantaj ve dezavantajları beraberinde 
getirmiştir. Spotify, Last.fm, Apple Music ve Fizy gibi uygulamalar radyoyu bir müzik kutusu olarak 

. Bu bağlamda öne çıkan uygulamalardan ilki 
Spotifydır. Çevrimdışı müzik dinleme tercihi ile birlikte bu uygulama reklamsız müzik dinleme 
seçeneğiyle birincil amacı müzik dinlemek olan kullanıcılar tarafından tercih edilirliği yüksek bir 

ze çarpmaktadır. Spotify uygulamasının makul sayılabilecek ücret tarifesinde bir 
uygulama olması, sanatçıların radyolarının dinlenebilmesi, çevrimdışı dinleme seçeneği sunması, benzer 

adyo karşısında iyi bir alternatif 
olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışma radyo ve alternatif müzik dinleme platformlarının tercih 
edilirliği üzerine bir araştırma niteliği taşımaktadır. Çalışmanın öncelikli amacı kimileri tarafından müzik 

k nitelendirilen radyonun müzik dinleme tercihleri içerisindeki yerini ortaya koymaktır. 
Bununla birlikte farklı platformlar ve sundukları imkânlar dâhilinde radyo üzerinde oluşan bu algının 

anın örneklemi Ondokuz Mayıs 

 

Platforms 

Since thetechnological environment that all ows voice tore achthemasses, radio has stil retained its 
function as the fastest means of informing traditional mass media. The possibility of reaching the 

consumingstages of preparation of the 
television broadcast and printing of the journal is the only reason for this advantage. Another feature that 

s, which are getting 
smaller in the direction of technological developments, come to the fore front with easy portability. On 
the otherhand, maintainin gradio application support of mobile devices has facilitated the accessibility of 

t has been observed that radio usage preferences tended to listen to music very much 
without getting informed. However, there searches carried out indicate that the mass of radio religions 
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realized this activity through smartphone. The increase in theuse o
advantages and disadvantages of radio usage preferences. Apps like Spotify, Last.fm, Apple Music and 
Fizy as a radio music box, religions have created new alternatives forthemasses. In this context, Spotif is 
looking like one of the prominent application. Along with the choice of listening to offline music, this 
application is a highly preferred application by users who are listening to music with no advertising and 
listening to primary purpose music. Spotify is a good al
on the basis of a fee that can be deemed to be reasonable, featuring artists radios, offering offline listening 
options, offering similar songs and singers, and so on. Primary aim of the study is to revea
within music listening platforms. However, the different platforms and the possibilities of these 
occurrences on the radio will be questioned. The sample of there search that will be applied to the focus 
group method will be formed from the

Keywords: radio; smartphones; apps; music platforms

 

GİRİŞ 

Radyo 1920’li yılların başından beri kitlelere seslenen ilk elektronik kitle iletişim aracıdır. Çalışma 
prensipleri göz onunda bulundurulduğunda radyonun geçtiğimiz yüzyıldaki değişiminin başarılı 
sonuçlandığı söylenebilir. Bir dönemin en etkili kitle ilet
bir başka değimle arka plan uygulamasına dönüşmüş olması acımasızca bir değişim olsa da bu durum 
radyoculuk açısından bir başarı olarak nitelendirilmelidir. Aksi düşünüldüğünde televizyonun evlere 
girmesiyle miladını doldurduğu iddia edilen radyo yayıncılığının günümüze kadar gelmesini mucize 
olarak değerlendirmek gerekecektir. Kaldı ki bu dönemde radyo savaş ortamında bir çok patlayıcı 
silahtan daha etkili bir silah olarak kullanılmıştır. Fakat radyoya alternati
niteliksel başarısı kullanım alışkanlıklarındaki değişimi kaçınılmaz kılmıştır. 

Televizyondan sonra radyo yayıncılığını en çok etkileyen teknolojik gelişme internet olmuştur. 
İnternet öncelikle radyonun en önemli üç işlevinde
görevine ortak olmuştur. Özellikle her kullanıcının aynı zamanda birer üretici olduğu etkileşimli 
sosyal medya ağlarında haber akışının çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Bunun yanı 
sıra televizyonla birlikte bir müzik kutusuna döndüğü iddia edilen radyonun internetle birlikte müzik 
içeriğini de kişisel müzik çalarlara ve alternatif müzik platformlarına kaptırdığı görülmektedir. Bu 
doğrultuda yapılan araştırmada en çok radyo dinleyen kitle olarak
öğrencilerinin radyo kullanım tercihleri sorgulanmıştır. Bu çerçevede araştırma soruları, üniversite 
radyosunda çalışan 5 öğrenci ve gündelik yaşamlarında radyo dinleme alışkanlıkları olan 5 öğrenci 
üzerinde sorgulanmıştır.  

1. Kitle İletişiminden Günümüz Radyosuna

İlk elektronik kitle iletişim aracı olan radyonun icat edildiği dönemin koşullarına göre ne denli büyük 
bir gelişme olduğu ancak kitle iletişim tarihinde derinlere inerek anlaşılabilir. İletişim, en basit 
ifadeyse bilgi ve haberin karşılıklı olarak değişimi olarak tanımlanmaktadır. Tarih kaynakları ilk 
iletişim yönteminin hangisi olduğu konusunda net veriler sunmamaktadır. Bununla birlikte ilk 
uygarlıklarının birçoğunun iletişim yöntemi olarak yazıyı kullandığı konusunda g
bulunmaktadır. Bilimsel gelişmeler eşliğinde kağıt ve matbaanın icadı ile birlikte basım tekniğindeki 
gelişmeler, okuryazarlığın yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. Söz konusu gelişmeler aynı zamanda 
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realized this activity through smartphone. The increase in theuse of smartphones has brought about the 
advantages and disadvantages of radio usage preferences. Apps like Spotify, Last.fm, Apple Music and 
Fizy as a radio music box, religions have created new alternatives forthemasses. In this context, Spotif is 

e one of the prominent application. Along with the choice of listening to offline music, this 
application is a highly preferred application by users who are listening to music with no advertising and 
listening to primary purpose music. Spotify is a good alternative to the radio because it is an application 
on the basis of a fee that can be deemed to be reasonable, featuring artists radios, offering offline listening 
options, offering similar songs and singers, and so on. Primary aim of the study is to revea
within music listening platforms. However, the different platforms and the possibilities of these 
occurrences on the radio will be questioned. The sample of there search that will be applied to the focus 
group method will be formed from the students of Ondokuz Mayıs University Communication Faculty.

radio; smartphones; apps; music platforms 

Radyo 1920’li yılların başından beri kitlelere seslenen ilk elektronik kitle iletişim aracıdır. Çalışma 
prensipleri göz onunda bulundurulduğunda radyonun geçtiğimiz yüzyıldaki değişiminin başarılı 
sonuçlandığı söylenebilir. Bir dönemin en etkili kitle iletişim aracının bir boş zaman aktivitesi ya da 
bir başka değimle arka plan uygulamasına dönüşmüş olması acımasızca bir değişim olsa da bu durum 
radyoculuk açısından bir başarı olarak nitelendirilmelidir. Aksi düşünüldüğünde televizyonun evlere 

adını doldurduğu iddia edilen radyo yayıncılığının günümüze kadar gelmesini mucize 
olarak değerlendirmek gerekecektir. Kaldı ki bu dönemde radyo savaş ortamında bir çok patlayıcı 
silahtan daha etkili bir silah olarak kullanılmıştır. Fakat radyoya alternatif uygulamaların niceliksel ve 
niteliksel başarısı kullanım alışkanlıklarındaki değişimi kaçınılmaz kılmıştır.  

Televizyondan sonra radyo yayıncılığını en çok etkileyen teknolojik gelişme internet olmuştur. 
İnternet öncelikle radyonun en önemli üç işlevinden biri olarak kabul edilen hızlı haber iletme 
görevine ortak olmuştur. Özellikle her kullanıcının aynı zamanda birer üretici olduğu etkileşimli 
sosyal medya ağlarında haber akışının çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Bunun yanı 

yonla birlikte bir müzik kutusuna döndüğü iddia edilen radyonun internetle birlikte müzik 
içeriğini de kişisel müzik çalarlara ve alternatif müzik platformlarına kaptırdığı görülmektedir. Bu 
doğrultuda yapılan araştırmada en çok radyo dinleyen kitle olarak dikkat çeken üniversite 
öğrencilerinin radyo kullanım tercihleri sorgulanmıştır. Bu çerçevede araştırma soruları, üniversite 
radyosunda çalışan 5 öğrenci ve gündelik yaşamlarında radyo dinleme alışkanlıkları olan 5 öğrenci 

le İletişiminden Günümüz Radyosuna 

İlk elektronik kitle iletişim aracı olan radyonun icat edildiği dönemin koşullarına göre ne denli büyük 
bir gelişme olduğu ancak kitle iletişim tarihinde derinlere inerek anlaşılabilir. İletişim, en basit 

e haberin karşılıklı olarak değişimi olarak tanımlanmaktadır. Tarih kaynakları ilk 
iletişim yönteminin hangisi olduğu konusunda net veriler sunmamaktadır. Bununla birlikte ilk 
uygarlıklarının birçoğunun iletişim yöntemi olarak yazıyı kullandığı konusunda g
bulunmaktadır. Bilimsel gelişmeler eşliğinde kağıt ve matbaanın icadı ile birlikte basım tekniğindeki 
gelişmeler, okuryazarlığın yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. Söz konusu gelişmeler aynı zamanda 

f smartphones has brought about the 
advantages and disadvantages of radio usage preferences. Apps like Spotify, Last.fm, Apple Music and 
Fizy as a radio music box, religions have created new alternatives forthemasses. In this context, Spotif is 

e one of the prominent application. Along with the choice of listening to offline music, this 
application is a highly preferred application by users who are listening to music with no advertising and 

ternative to the radio because it is an application 
on the basis of a fee that can be deemed to be reasonable, featuring artists radios, offering offline listening 
options, offering similar songs and singers, and so on. Primary aim of the study is to reveal radio’s place 
within music listening platforms. However, the different platforms and the possibilities of these 
occurrences on the radio will be questioned. The sample of there search that will be applied to the focus 

students of Ondokuz Mayıs University Communication Faculty. 

Radyo 1920’li yılların başından beri kitlelere seslenen ilk elektronik kitle iletişim aracıdır. Çalışma 
prensipleri göz onunda bulundurulduğunda radyonun geçtiğimiz yüzyıldaki değişiminin başarılı 

işim aracının bir boş zaman aktivitesi ya da 
bir başka değimle arka plan uygulamasına dönüşmüş olması acımasızca bir değişim olsa da bu durum 
radyoculuk açısından bir başarı olarak nitelendirilmelidir. Aksi düşünüldüğünde televizyonun evlere 

adını doldurduğu iddia edilen radyo yayıncılığının günümüze kadar gelmesini mucize 
olarak değerlendirmek gerekecektir. Kaldı ki bu dönemde radyo savaş ortamında bir çok patlayıcı 

f uygulamaların niceliksel ve 

Televizyondan sonra radyo yayıncılığını en çok etkileyen teknolojik gelişme internet olmuştur. 
n biri olarak kabul edilen hızlı haber iletme 

görevine ortak olmuştur. Özellikle her kullanıcının aynı zamanda birer üretici olduğu etkileşimli 
sosyal medya ağlarında haber akışının çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bilinmektedir. Bunun yanı 

yonla birlikte bir müzik kutusuna döndüğü iddia edilen radyonun internetle birlikte müzik 
içeriğini de kişisel müzik çalarlara ve alternatif müzik platformlarına kaptırdığı görülmektedir. Bu 

dikkat çeken üniversite 
öğrencilerinin radyo kullanım tercihleri sorgulanmıştır. Bu çerçevede araştırma soruları, üniversite 
radyosunda çalışan 5 öğrenci ve gündelik yaşamlarında radyo dinleme alışkanlıkları olan 5 öğrenci 

İlk elektronik kitle iletişim aracı olan radyonun icat edildiği dönemin koşullarına göre ne denli büyük 
bir gelişme olduğu ancak kitle iletişim tarihinde derinlere inerek anlaşılabilir. İletişim, en basit 

e haberin karşılıklı olarak değişimi olarak tanımlanmaktadır. Tarih kaynakları ilk 
iletişim yönteminin hangisi olduğu konusunda net veriler sunmamaktadır. Bununla birlikte ilk 
uygarlıklarının birçoğunun iletişim yöntemi olarak yazıyı kullandığı konusunda görüş birliği 
bulunmaktadır. Bilimsel gelişmeler eşliğinde kağıt ve matbaanın icadı ile birlikte basım tekniğindeki 
gelişmeler, okuryazarlığın yaygınlaşmasına ortam hazırlamıştır. Söz konusu gelişmeler aynı zamanda 
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kitleler arası bilgi paylaşımını olanaklı 
sokulması şeklinde görülen haberleşme teknikleri ile modern gazetenin temelleri atılmıştır. 1609’larda 
haftalık olarak yayımlanmaya başlayan gazetelerin günlük yayına girmesi 1702 yılını bulmu
(Crowley, Heyer, 2007: 18-177).  

Kitle iletişiminde bu tarihlerden sonra gerçekleşen gelişmeler, haberin uzak bölgelere daha kısa sürede 
iletilmesi yönündedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samuel Morse, 1837 yılında 
sinyal sesleri ve kodlama sistemiyle iletişim gerçekleştirmeye yarayan telgrafın ilk gösterimini 
gerçekleştirmiştir. Telgraf kullanımının yaygınlaştığı sıralarda Alexander Graham Bell, insan sesini 
uzak mesafelere ulaştıracak olan telefonu icat etmiştir. 1870 yılına kısa mes
telefon ile 1915 yılında Lee DeForest’ın güçlendirme sistemi sayesinde kıtalar arası ses aktarımı 
gerçekleştirilebilmiştir. Uzaklara kısa sürede haber iletme hayali gerçeğe dönüşse de bu sistemlerin 
kablo bağlantısı gerektiriyor olması denizaşırı ülkelere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Haberleşebilmek 
için kablo bağlantısına ihtiyaç duyulması, özellikle karayla bağlantısı olmayan denizciler için büyük 
problem olarak görülmüştür. Kablodan bağımsız haberleşebilme fikri Oersted, Faraday, 
Maxwell ve Hertz’in birbiri ardına eklenen çalışmalarının sonucunda doğrulanmış ve kısa mesafelerde 
uygulanmıştır. Sinyallerin kablosuz olarak 1700 mil öteye ulaştırılması ise Gugliamo Marconi’nin 
çalışmalarının sonunda ürettiği telsiz ile mümkün kı
Lee de Forest’ın boşluk tüpü adlı cihazı kullanıma sokmasıyla gerçekleştirilmiştir. 1909 yılında ilk 
yayın denemelerinin yapıldığı radyonun düzenli yayına başlayabilmesi 1920 yılını bulmuştur (Proakis, 
Salehi: 2010:1-3; Aziz, 2012: 6-7). 

Kitle iletişim tarihinden anlaşıldığı üzere radyo uzaklara ses iletmenin bir yöntemi olarak 
geliştirilmiştir. Fakat sonraki tarihlerde sahip olduğu özellikler neticesinde radyoya yeni misyonlar 
yüklenmiştir. İlk olarak Donanma, Savaş Bürosu ve İngiliz Merkez Postanesi tarafından bir 
haberleşme cihazı olarak kullanılan radyonun, kitle haberleşmesi için kullanılması dünya savaşları ile 
gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda askeri iletişim aracı vazifesi gören radyo, İkinci
Savaşı’nda kitleleri etkisi altına alan bir propaganda aracı olarak değerlendirilmiştir. Radyonun 
eğitime, eğlendirme ve haber verme aracı olarak kullanıma girmesi 1920’li yıllarda mümkün olmuştur. 
Bu tarihten sonra radyo, evlerin baş  köşesine konu
kullanılmıştır. Dönemin koşullarına göre en hızlı haber alma aracı özelliğine sahip olan radyo, bu 
yönüyle kısa zamanda oldukça geniş bir kullanım ağına ulaşmıştır. Radyoyu cazip kılan bir diğer 
önemli özelliği ise kullanım maliyeti gerektirmemesidir. Bu özelliği radyonun geniş kitlelerce 
kullanılan bir araç olma yönelimini güçlendirmiştir. Kısa sürede popülaritesini arttıran radyo, 
televizyonun kullanıma girmesiyle en önemli kitle iletişim aracı olma özelliğini 
içeriğini de televizyona kaptıran radyo, böylelikle kullanıcısının hatırı sayılır bir kısmını kaybetmiştir. 
Dönemin şartları radyo yayıncılarını alternatif çözümler aramaya yönlendirmiştir. Bu arayışların 
sonucunda radyoda biçimsel ve iç
önemlisi yayın formatındaki farklılıklardır. Kitlelere haber iletme görevini televizyonun üstlenmesiyle 
radyo yapımcıları, yayın içeriklerini ağırlıklı olarak haberden eğlenceye kaydırmıştır.
Laboratuarları tarafından üretilen transistör ile radyo alıcılarının boyutları küçülmüş ve mobil 
kullanım olanağı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla radyo yayıncılığı kabuk değiştirmiş ve dinleyicinin daha 
çok eğlenmek için tercih ettiği bir fo

Radyo yayıncılığı tarihsel açıdan incelendiğinde ilk gününden bugüne kadar katlanarak devam eden 
bir değişim çabası dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar bu çabanın kaynağınınteknolojik 
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kitleler arası bilgi paylaşımını olanaklı kılmıştır. Önceleri basılı kitapçık, afiş ve ilanların dolaşıma 
sokulması şeklinde görülen haberleşme teknikleri ile modern gazetenin temelleri atılmıştır. 1609’larda 
haftalık olarak yayımlanmaya başlayan gazetelerin günlük yayına girmesi 1702 yılını bulmu

Kitle iletişiminde bu tarihlerden sonra gerçekleşen gelişmeler, haberin uzak bölgelere daha kısa sürede 
iletilmesi yönündedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samuel Morse, 1837 yılında 

odlama sistemiyle iletişim gerçekleştirmeye yarayan telgrafın ilk gösterimini 
gerçekleştirmiştir. Telgraf kullanımının yaygınlaştığı sıralarda Alexander Graham Bell, insan sesini 
uzak mesafelere ulaştıracak olan telefonu icat etmiştir. 1870 yılına kısa mesafelere ses iletilebilen 
telefon ile 1915 yılında Lee DeForest’ın güçlendirme sistemi sayesinde kıtalar arası ses aktarımı 
gerçekleştirilebilmiştir. Uzaklara kısa sürede haber iletme hayali gerçeğe dönüşse de bu sistemlerin 

ması denizaşırı ülkelere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Haberleşebilmek 
için kablo bağlantısına ihtiyaç duyulması, özellikle karayla bağlantısı olmayan denizciler için büyük 
problem olarak görülmüştür. Kablodan bağımsız haberleşebilme fikri Oersted, Faraday, 
Maxwell ve Hertz’in birbiri ardına eklenen çalışmalarının sonucunda doğrulanmış ve kısa mesafelerde 
uygulanmıştır. Sinyallerin kablosuz olarak 1700 mil öteye ulaştırılması ise Gugliamo Marconi’nin 
çalışmalarının sonunda ürettiği telsiz ile mümkün kılınmıştır. Sesin kesintisiz olarak aktarılması ise 
Lee de Forest’ın boşluk tüpü adlı cihazı kullanıma sokmasıyla gerçekleştirilmiştir. 1909 yılında ilk 
yayın denemelerinin yapıldığı radyonun düzenli yayına başlayabilmesi 1920 yılını bulmuştur (Proakis, 

 

Kitle iletişim tarihinden anlaşıldığı üzere radyo uzaklara ses iletmenin bir yöntemi olarak 
geliştirilmiştir. Fakat sonraki tarihlerde sahip olduğu özellikler neticesinde radyoya yeni misyonlar 

nma, Savaş Bürosu ve İngiliz Merkez Postanesi tarafından bir 
haberleşme cihazı olarak kullanılan radyonun, kitle haberleşmesi için kullanılması dünya savaşları ile 
gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda askeri iletişim aracı vazifesi gören radyo, İkinci
Savaşı’nda kitleleri etkisi altına alan bir propaganda aracı olarak değerlendirilmiştir. Radyonun 
eğitime, eğlendirme ve haber verme aracı olarak kullanıma girmesi 1920’li yıllarda mümkün olmuştur. 
Bu tarihten sonra radyo, evlerin baş  köşesine konumlandırılmış bir kitle iletişim aracı olarak 
kullanılmıştır. Dönemin koşullarına göre en hızlı haber alma aracı özelliğine sahip olan radyo, bu 
yönüyle kısa zamanda oldukça geniş bir kullanım ağına ulaşmıştır. Radyoyu cazip kılan bir diğer 

ise kullanım maliyeti gerektirmemesidir. Bu özelliği radyonun geniş kitlelerce 
kullanılan bir araç olma yönelimini güçlendirmiştir. Kısa sürede popülaritesini arttıran radyo, 
televizyonun kullanıma girmesiyle en önemli kitle iletişim aracı olma özelliğini yitirmiştir. Yayın 
içeriğini de televizyona kaptıran radyo, böylelikle kullanıcısının hatırı sayılır bir kısmını kaybetmiştir. 
Dönemin şartları radyo yayıncılarını alternatif çözümler aramaya yönlendirmiştir. Bu arayışların 
sonucunda radyoda biçimsel ve içeriksel değişimler gerçekleşmiştir. İçeriksel değişikliklerin en 
önemlisi yayın formatındaki farklılıklardır. Kitlelere haber iletme görevini televizyonun üstlenmesiyle 
radyo yapımcıları, yayın içeriklerini ağırlıklı olarak haberden eğlenceye kaydırmıştır. Öte yandan Bell 
Laboratuarları tarafından üretilen transistör ile radyo alıcılarının boyutları küçülmüş ve mobil 
kullanım olanağı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla radyo yayıncılığı kabuk değiştirmiş ve dinleyicinin daha 
çok eğlenmek için tercih ettiği bir formata geçiş yapılmıştır (Özel, 2015: 284). 

Radyo yayıncılığı tarihsel açıdan incelendiğinde ilk gününden bugüne kadar katlanarak devam eden 
bir değişim çabası dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar bu çabanın kaynağınınteknolojik 

kılmıştır. Önceleri basılı kitapçık, afiş ve ilanların dolaşıma 
sokulması şeklinde görülen haberleşme teknikleri ile modern gazetenin temelleri atılmıştır. 1609’larda 
haftalık olarak yayımlanmaya başlayan gazetelerin günlük yayına girmesi 1702 yılını bulmuştur 

Kitle iletişiminde bu tarihlerden sonra gerçekleşen gelişmeler, haberin uzak bölgelere daha kısa sürede 
iletilmesi yönündedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Samuel Morse, 1837 yılında 

odlama sistemiyle iletişim gerçekleştirmeye yarayan telgrafın ilk gösterimini 
gerçekleştirmiştir. Telgraf kullanımının yaygınlaştığı sıralarda Alexander Graham Bell, insan sesini 

afelere ses iletilebilen 
telefon ile 1915 yılında Lee DeForest’ın güçlendirme sistemi sayesinde kıtalar arası ses aktarımı 
gerçekleştirilebilmiştir. Uzaklara kısa sürede haber iletme hayali gerçeğe dönüşse de bu sistemlerin 

ması denizaşırı ülkelere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Haberleşebilmek 
için kablo bağlantısına ihtiyaç duyulması, özellikle karayla bağlantısı olmayan denizciler için büyük 
problem olarak görülmüştür. Kablodan bağımsız haberleşebilme fikri Oersted, Faraday, Gauss, 
Maxwell ve Hertz’in birbiri ardına eklenen çalışmalarının sonucunda doğrulanmış ve kısa mesafelerde 
uygulanmıştır. Sinyallerin kablosuz olarak 1700 mil öteye ulaştırılması ise Gugliamo Marconi’nin 

lınmıştır. Sesin kesintisiz olarak aktarılması ise 
Lee de Forest’ın boşluk tüpü adlı cihazı kullanıma sokmasıyla gerçekleştirilmiştir. 1909 yılında ilk 
yayın denemelerinin yapıldığı radyonun düzenli yayına başlayabilmesi 1920 yılını bulmuştur (Proakis, 

Kitle iletişim tarihinden anlaşıldığı üzere radyo uzaklara ses iletmenin bir yöntemi olarak 
geliştirilmiştir. Fakat sonraki tarihlerde sahip olduğu özellikler neticesinde radyoya yeni misyonlar 

nma, Savaş Bürosu ve İngiliz Merkez Postanesi tarafından bir 
haberleşme cihazı olarak kullanılan radyonun, kitle haberleşmesi için kullanılması dünya savaşları ile 
gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda askeri iletişim aracı vazifesi gören radyo, İkinci Dünya 
Savaşı’nda kitleleri etkisi altına alan bir propaganda aracı olarak değerlendirilmiştir. Radyonun 
eğitime, eğlendirme ve haber verme aracı olarak kullanıma girmesi 1920’li yıllarda mümkün olmuştur. 

mlandırılmış bir kitle iletişim aracı olarak 
kullanılmıştır. Dönemin koşullarına göre en hızlı haber alma aracı özelliğine sahip olan radyo, bu 
yönüyle kısa zamanda oldukça geniş bir kullanım ağına ulaşmıştır. Radyoyu cazip kılan bir diğer 

ise kullanım maliyeti gerektirmemesidir. Bu özelliği radyonun geniş kitlelerce 
kullanılan bir araç olma yönelimini güçlendirmiştir. Kısa sürede popülaritesini arttıran radyo, 

yitirmiştir. Yayın 
içeriğini de televizyona kaptıran radyo, böylelikle kullanıcısının hatırı sayılır bir kısmını kaybetmiştir. 
Dönemin şartları radyo yayıncılarını alternatif çözümler aramaya yönlendirmiştir. Bu arayışların 

eriksel değişimler gerçekleşmiştir. İçeriksel değişikliklerin en 
önemlisi yayın formatındaki farklılıklardır. Kitlelere haber iletme görevini televizyonun üstlenmesiyle 

Öte yandan Bell 
Laboratuarları tarafından üretilen transistör ile radyo alıcılarının boyutları küçülmüş ve mobil 
kullanım olanağı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla radyo yayıncılığı kabuk değiştirmiş ve dinleyicinin daha 

Radyo yayıncılığı tarihsel açıdan incelendiğinde ilk gününden bugüne kadar katlanarak devam eden 
bir değişim çabası dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalar bu çabanın kaynağınınteknolojik 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 
yeniliklere dayandığını ortaya koymaktadır. Bu süreçte radyonun, mobil olarak kullanılabilmesi, 
ücretsiz olması ve hala hızlı bir kitle iletişim aracı olması en önemli üç nitelik olarak göze 
çarpmaktadır (a.g.e, 284). Bünyesinde barındırdığı bu üç temel özellikle birlikte belli k
radyoya olan sadakati süregelse de baş döndürücü teknolojik gelişmeler bu duruma ciddi tehditler 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda en dikkat çeken ürün, yakın zamanda gerçekleşen, teknolojik 
yakınsama olarak adlandırılan, bilgisayar ve ağ sistemleri d
mobil telefonlardır. Akıllı telefonlar olarak tanımlanan bilgisayar ve internet destekli yeni nesil 
telefonlar için artık ses iletim işlevi arka planda kalmıştır (Özel, 2011: 59).  Günümüz akıllı 
telefonlarının fotoğraf ve video çekme gibi işlevlerinin yanında, bilgisayar ortamında üretilebilecek 
içeriklerinin neredeyse tamamını kendi bünyesinde oluşturabilme özellikleri de söz konusudur. 
Fotoğraf makinesinin tekelini kıran akıllı telefonlar radyo ve televizyon gibi ki
tehdit eden içerikler üretme eğilimindedir.

Yakın dönemde yapılmış gençlerin radyo dinleme araştırmaları bu noktada çarpıcı veriler ortaya 
koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de mobil telef
akıllı telefon kullanım oranının %96’ya ulaştığı görülmektedir (tüik.gov.tr, 30.11.2017). Mobil telefon 
kullanım oranlarının yüksek olması kitleleri yeni alışkanlıklara yönlendirmektedir. Bu bağlamda radyo 
kullanım oranları incelendiğinde 2014 RTÜK r
aralığının 21-25 olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim seviyeleri baz alınarak hesaplanan dinler kitle 
araştırmasında ise yüksek eğitim düzeyindeki kişilerin diğer eğitim düzeylerindeki kişilerden daha çok 
radyo dinlediği ortaya çıkmaktadır (RTÜK, 2014: 32). Bu çerçevede üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan radyo dinleme araştırmalarında da gençlerin radyoyu mobil cihazlar üzerinden dinlemeyi 
tercih ettiği anlaşılmaktadır (Özel, 2015: 307; Kuyucu, 2017: 275
alıcısı kullanımının yerini mobil telefonlara bıraktığını göstermektedir. 

Radyonun genç kitle tarafından bir mobil telefon uygulaması olarak kullanılması ikinci bir cihaz 
taşımamak adına avantaj sunduğu düşünülse de b
tehdit oluşturduğu gözlemlenmektedir. Gençlerin yaşamlarına radyoyu, eğlence ve müzik keşfetme 
aracı olarak konumlandırdığı düşünüldüğünde mobil cihaz uyumlu müzik platformlarının radyo 
yayıncılığına farklı alternatifler oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

2. Alternatif Müzik Platformları 

Televizyonun radyonun haber verme işlevini kontrollü olarak ele geçirmesinin ardından radyoların 
içeriğini müzik yayınına kaydırdığı bilinmektedir. Bu vasıfla radyo gündelik yaşama
arka plan etkinliği olarak kabul görmüştür. Öte yandan sayısal teknolojilerin gelişimi ile birlikte her 
geçen gün eskiyi unutturacak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, kullanıcıları farklı alternatiflere 
yönelmeye teşvik etmektedir. Önceler
beklemek zorunda kalan dinleyici şimdilerde alternatif müzik platformlarını kullanarak kişisel müzik 
listelerini oluşturabilmektedir. Günümüz teknolojisi dinleyiciye mobil telefonlar vasıtasıy
veri tabanı kullanılarak kendi içeriğini oluşturma fırsatı sunmaktadır. Bu noktada dinleyici ücretsiz 
yayın yapan radyo istasyonları karşısında, kişisel müzik çalarlar ve Fizy, Spotify, YouTube,  
Karnaval.com gibi müzik platformları arasında te
her uygulamanın avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 
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ortaya koymaktadır. Bu süreçte radyonun, mobil olarak kullanılabilmesi, 
ücretsiz olması ve hala hızlı bir kitle iletişim aracı olması en önemli üç nitelik olarak göze 
çarpmaktadır (a.g.e, 284). Bünyesinde barındırdığı bu üç temel özellikle birlikte belli k
radyoya olan sadakati süregelse de baş döndürücü teknolojik gelişmeler bu duruma ciddi tehditler 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda en dikkat çeken ürün, yakın zamanda gerçekleşen, teknolojik 
yakınsama olarak adlandırılan, bilgisayar ve ağ sistemleri destekli sistemin en önemli örneği olan 
mobil telefonlardır. Akıllı telefonlar olarak tanımlanan bilgisayar ve internet destekli yeni nesil 
telefonlar için artık ses iletim işlevi arka planda kalmıştır (Özel, 2011: 59).  Günümüz akıllı 

af ve video çekme gibi işlevlerinin yanında, bilgisayar ortamında üretilebilecek 
içeriklerinin neredeyse tamamını kendi bünyesinde oluşturabilme özellikleri de söz konusudur. 
Fotoğraf makinesinin tekelini kıran akıllı telefonlar radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarını da 
tehdit eden içerikler üretme eğilimindedir. 

Yakın dönemde yapılmış gençlerin radyo dinleme araştırmaları bu noktada çarpıcı veriler ortaya 
koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de mobil telef
akıllı telefon kullanım oranının %96’ya ulaştığı görülmektedir (tüik.gov.tr, 30.11.2017). Mobil telefon 
kullanım oranlarının yüksek olması kitleleri yeni alışkanlıklara yönlendirmektedir. Bu bağlamda radyo 
kullanım oranları incelendiğinde 2014 RTÜK raporlarına göre Türkiye’de en çok radyo dinleyen yaş 

25 olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim seviyeleri baz alınarak hesaplanan dinler kitle 
araştırmasında ise yüksek eğitim düzeyindeki kişilerin diğer eğitim düzeylerindeki kişilerden daha çok 

dyo dinlediği ortaya çıkmaktadır (RTÜK, 2014: 32). Bu çerçevede üniversite öğrencileri üzerinde 
yapılan radyo dinleme araştırmalarında da gençlerin radyoyu mobil cihazlar üzerinden dinlemeyi 
tercih ettiği anlaşılmaktadır (Özel, 2015: 307; Kuyucu, 2017: 275). Elde edilen bu veriler mobil radyo 
alıcısı kullanımının yerini mobil telefonlara bıraktığını göstermektedir.  

Radyonun genç kitle tarafından bir mobil telefon uygulaması olarak kullanılması ikinci bir cihaz 
taşımamak adına avantaj sunduğu düşünülse de bu durumun uzun vadede radyo yayıncılığına ciddi 
tehdit oluşturduğu gözlemlenmektedir. Gençlerin yaşamlarına radyoyu, eğlence ve müzik keşfetme 
aracı olarak konumlandırdığı düşünüldüğünde mobil cihaz uyumlu müzik platformlarının radyo 

lternatifler oluşturduğu anlaşılmaktadır.  

 

Televizyonun radyonun haber verme işlevini kontrollü olarak ele geçirmesinin ardından radyoların 
içeriğini müzik yayınına kaydırdığı bilinmektedir. Bu vasıfla radyo gündelik yaşama
arka plan etkinliği olarak kabul görmüştür. Öte yandan sayısal teknolojilerin gelişimi ile birlikte her 
geçen gün eskiyi unutturacak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, kullanıcıları farklı alternatiflere 
yönelmeye teşvik etmektedir. Önceleri farklı bir seçenek olmadığı için uzun süre radyosunun başında 
beklemek zorunda kalan dinleyici şimdilerde alternatif müzik platformlarını kullanarak kişisel müzik 
listelerini oluşturabilmektedir. Günümüz teknolojisi dinleyiciye mobil telefonlar vasıtasıy
veri tabanı kullanılarak kendi içeriğini oluşturma fırsatı sunmaktadır. Bu noktada dinleyici ücretsiz 
yayın yapan radyo istasyonları karşısında, kişisel müzik çalarlar ve Fizy, Spotify, YouTube,  
Karnaval.com gibi müzik platformları arasında tercih yapmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında 
her uygulamanın avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.  

ortaya koymaktadır. Bu süreçte radyonun, mobil olarak kullanılabilmesi, 
ücretsiz olması ve hala hızlı bir kitle iletişim aracı olması en önemli üç nitelik olarak göze 
çarpmaktadır (a.g.e, 284). Bünyesinde barındırdığı bu üç temel özellikle birlikte belli kitlelerin 
radyoya olan sadakati süregelse de baş döndürücü teknolojik gelişmeler bu duruma ciddi tehditler 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda en dikkat çeken ürün, yakın zamanda gerçekleşen, teknolojik 

estekli sistemin en önemli örneği olan 
mobil telefonlardır. Akıllı telefonlar olarak tanımlanan bilgisayar ve internet destekli yeni nesil 
telefonlar için artık ses iletim işlevi arka planda kalmıştır (Özel, 2011: 59).  Günümüz akıllı 

af ve video çekme gibi işlevlerinin yanında, bilgisayar ortamında üretilebilecek 
içeriklerinin neredeyse tamamını kendi bünyesinde oluşturabilme özellikleri de söz konusudur. 

tle iletişim araçlarını da 

Yakın dönemde yapılmış gençlerin radyo dinleme araştırmaları bu noktada çarpıcı veriler ortaya 
koymaktadır. Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 yılı verilerine göre Türkiye’de mobil telefon ve 
akıllı telefon kullanım oranının %96’ya ulaştığı görülmektedir (tüik.gov.tr, 30.11.2017). Mobil telefon 
kullanım oranlarının yüksek olması kitleleri yeni alışkanlıklara yönlendirmektedir. Bu bağlamda radyo 

aporlarına göre Türkiye’de en çok radyo dinleyen yaş 
25 olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim seviyeleri baz alınarak hesaplanan dinler kitle 

araştırmasında ise yüksek eğitim düzeyindeki kişilerin diğer eğitim düzeylerindeki kişilerden daha çok 
dyo dinlediği ortaya çıkmaktadır (RTÜK, 2014: 32). Bu çerçevede üniversite öğrencileri üzerinde 

yapılan radyo dinleme araştırmalarında da gençlerin radyoyu mobil cihazlar üzerinden dinlemeyi 
). Elde edilen bu veriler mobil radyo 

Radyonun genç kitle tarafından bir mobil telefon uygulaması olarak kullanılması ikinci bir cihaz 
u durumun uzun vadede radyo yayıncılığına ciddi 

tehdit oluşturduğu gözlemlenmektedir. Gençlerin yaşamlarına radyoyu, eğlence ve müzik keşfetme 
aracı olarak konumlandırdığı düşünüldüğünde mobil cihaz uyumlu müzik platformlarının radyo 

Televizyonun radyonun haber verme işlevini kontrollü olarak ele geçirmesinin ardından radyoların 
içeriğini müzik yayınına kaydırdığı bilinmektedir. Bu vasıfla radyo gündelik yaşama eşlik eden bir 
arka plan etkinliği olarak kabul görmüştür. Öte yandan sayısal teknolojilerin gelişimi ile birlikte her 
geçen gün eskiyi unutturacak yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, kullanıcıları farklı alternatiflere 

i farklı bir seçenek olmadığı için uzun süre radyosunun başında 
beklemek zorunda kalan dinleyici şimdilerde alternatif müzik platformlarını kullanarak kişisel müzik 
listelerini oluşturabilmektedir. Günümüz teknolojisi dinleyiciye mobil telefonlar vasıtasıyla internet 
veri tabanı kullanılarak kendi içeriğini oluşturma fırsatı sunmaktadır. Bu noktada dinleyici ücretsiz 
yayın yapan radyo istasyonları karşısında, kişisel müzik çalarlar ve Fizy, Spotify, YouTube,  

rcih yapmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında 
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2.1. Fizy 

Fizy, Türk menşeli bir müzik uygulamasıdır. 2008 yılında kullanıma başlayan uygulamanın yaratıcısı 
Robert Yaris’dir. İngiltere’de kullanı
denenmesi gereken üç uygulamadan biri olarak gösterilmiştir(Çuhadar, 2009: s.y.). 49 ülkeden 
milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama başta Google olmak üzere pek çok firmadan ortaklık teklifi 
almıştır (Haberler.com, 20.11.2017).Öncelikle %40’ı reklamz tarafından satın alınan uygulama 2011 
yılında Turkcell’in eline geçmiştir (Ntv.com.tr, 20.11.2017).2005 yılında Mashable Ödüllerinde en iyi 
müzik keşfetme servisi ödülüne layık görülmüştür (Cnntürk.com, 20.11
tarafından satın alındıktan sonra mobil operatöre özel seçenekler üretilmiştir. Kullanım sırasında 
internet tüketimi gerçekleştirmemesi özelliği ise bu seçeneklerin başında gelmektedir. 

2.2. Karnaval.com 

2012 yılında yayına başlayan karnaval bir medya grubunu temsil etmektedir. İstanbul merkezli bu 
oluşum bünyesinde 35 müzik kanalı barındırmaktadır. Bu kanalların bir kısmını ulusal bazda yayın 
yapan radyo istasyonları oluşturmaktadır. Bu platform hem masaüstü olarak hem de mobil uygul
olarak kullanılabilmektedir. Firmanın web sitesinde hedef kitlenin 18
belirtilmektedir. Bu doğrultuda platformda müzik haberleri, podcast’ler, YouTube ve Karnaval 
platformlarından orijinal video içerikleri sunulmaktadır. Uy
anda çalan şarkıların isimleri yer almakta ayrıca gelecek şarkı hakkında da bilgilendirme 
yapılmaktadır. Böylelikle dinleyici o anda çalan şarkılar içerisinden istediğini tercih edebilmektedir 
(Karnaval.com, 20.17.2017). Karnavalı diğer uygulamalardan farklı kılan özelliklerinden biri radyo 
yayını sunuyor olmasıdır. Bu anlamda kullanıcılarına sadece müzik değil, program, haber gibi radyo 
içerikleri de sunmaktadır.  

2.3. YouTube 

YouTube, bir video paylaşım platformudur. Programın 2005 yılında SteceChen, ChadHurley ve Jawed 
Karim tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Bir masaüstü teknolojisi olan programın mobil 
cihazlarda kullanılabilmesi için 2007 yılından itibaren çalışmalara 
Temelde bir video paylaşım platformu olan YouTube birçokları tarafından bir müzik platformu gibi 
kullanılmaktadır. Bunun sebebi programın gelişen kullanım yapısı ve filtreleme sistemidir. Yeni 
filtreleme sisteminde YouTube kullanıcılarının beğenilerini, izleme geçmişini ve aboneliklerini kayıt 
altına alarak kullanıcıya daha önce izlediği videonun benzerini sunmaktadır. Bu noktada izlenen 
videonun türü, önerileri doğrudan etkilemektedir. Otomatik oynat seçeneği etkinleştiri
benzer videolar sıraya eklenerek uzun bir oynatma listesi oluşturulmaktadır. Müzik dinleyen kitle için 
bu liste bir müzik listesi özelliğine bürünmektedir. Dolayısıyla program, kullanıcılar 
tarafındanalternatif bir müzik dinleme platformu olarak

Yapılan araştırmalar genç kitlenin YouTube uygulamasını bir müzik platformu şeklinde kullandığı 
fikrini doğrulamaktadır. İstatistikler platformda en çok izlenen videoların müzik videoları olduğunu 
ispatlamaktadır. Araştırma sonuçların
müzik dinlemek için tercih etmektedir. Uygulamanın ücret gerektirmemesi tercih edilirliğini etkileyen 
önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu özelliği ile YouTube diğer platformlardan ayrılmak
(ifpi.org, 20.11.2017). 
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Fizy, Türk menşeli bir müzik uygulamasıdır. 2008 yılında kullanıma başlayan uygulamanın yaratıcısı 
Robert Yaris’dir. İngiltere’de kullanıma giren uygulama New York Times dergisi tarafından 
denenmesi gereken üç uygulamadan biri olarak gösterilmiştir(Çuhadar, 2009: s.y.). 49 ülkeden 
milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama başta Google olmak üzere pek çok firmadan ortaklık teklifi 

berler.com, 20.11.2017).Öncelikle %40’ı reklamz tarafından satın alınan uygulama 2011 
yılında Turkcell’in eline geçmiştir (Ntv.com.tr, 20.11.2017).2005 yılında Mashable Ödüllerinde en iyi 
müzik keşfetme servisi ödülüne layık görülmüştür (Cnntürk.com, 20.11.2017).Fizy, Turkcell 
tarafından satın alındıktan sonra mobil operatöre özel seçenekler üretilmiştir. Kullanım sırasında 
internet tüketimi gerçekleştirmemesi özelliği ise bu seçeneklerin başında gelmektedir.  

karnaval bir medya grubunu temsil etmektedir. İstanbul merkezli bu 
oluşum bünyesinde 35 müzik kanalı barındırmaktadır. Bu kanalların bir kısmını ulusal bazda yayın 
yapan radyo istasyonları oluşturmaktadır. Bu platform hem masaüstü olarak hem de mobil uygul
olarak kullanılabilmektedir. Firmanın web sitesinde hedef kitlenin 18-34 yaş aralığı olduğu açıkça 
belirtilmektedir. Bu doğrultuda platformda müzik haberleri, podcast’ler, YouTube ve Karnaval 
platformlarından orijinal video içerikleri sunulmaktadır. Uygulama bünyesinde bulunan radyolarda o 
anda çalan şarkıların isimleri yer almakta ayrıca gelecek şarkı hakkında da bilgilendirme 
yapılmaktadır. Böylelikle dinleyici o anda çalan şarkılar içerisinden istediğini tercih edebilmektedir 

7). Karnavalı diğer uygulamalardan farklı kılan özelliklerinden biri radyo 
yayını sunuyor olmasıdır. Bu anlamda kullanıcılarına sadece müzik değil, program, haber gibi radyo 

YouTube, bir video paylaşım platformudur. Programın 2005 yılında SteceChen, ChadHurley ve Jawed 
Karim tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Bir masaüstü teknolojisi olan programın mobil 
cihazlarda kullanılabilmesi için 2007 yılından itibaren çalışmalara başlamıştır (Rothman, 2007: s.y.). 
Temelde bir video paylaşım platformu olan YouTube birçokları tarafından bir müzik platformu gibi 
kullanılmaktadır. Bunun sebebi programın gelişen kullanım yapısı ve filtreleme sistemidir. Yeni 

e kullanıcılarının beğenilerini, izleme geçmişini ve aboneliklerini kayıt 
altına alarak kullanıcıya daha önce izlediği videonun benzerini sunmaktadır. Bu noktada izlenen 
videonun türü, önerileri doğrudan etkilemektedir. Otomatik oynat seçeneği etkinleştiri
benzer videolar sıraya eklenerek uzun bir oynatma listesi oluşturulmaktadır. Müzik dinleyen kitle için 
bu liste bir müzik listesi özelliğine bürünmektedir. Dolayısıyla program, kullanıcılar 
tarafındanalternatif bir müzik dinleme platformu olarak kabul görmektedir.   

Yapılan araştırmalar genç kitlenin YouTube uygulamasını bir müzik platformu şeklinde kullandığı 
fikrini doğrulamaktadır. İstatistikler platformda en çok izlenen videoların müzik videoları olduğunu 
ispatlamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre 16-24 yaş aralığındaki kullanıcıların %93’ü YouTube’u 
müzik dinlemek için tercih etmektedir. Uygulamanın ücret gerektirmemesi tercih edilirliğini etkileyen 
önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu özelliği ile YouTube diğer platformlardan ayrılmak

Fizy, Türk menşeli bir müzik uygulamasıdır. 2008 yılında kullanıma başlayan uygulamanın yaratıcısı 
ma giren uygulama New York Times dergisi tarafından 

denenmesi gereken üç uygulamadan biri olarak gösterilmiştir(Çuhadar, 2009: s.y.). 49 ülkeden 
milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama başta Google olmak üzere pek çok firmadan ortaklık teklifi 

berler.com, 20.11.2017).Öncelikle %40’ı reklamz tarafından satın alınan uygulama 2011 
yılında Turkcell’in eline geçmiştir (Ntv.com.tr, 20.11.2017).2005 yılında Mashable Ödüllerinde en iyi 

.2017).Fizy, Turkcell 
tarafından satın alındıktan sonra mobil operatöre özel seçenekler üretilmiştir. Kullanım sırasında 

karnaval bir medya grubunu temsil etmektedir. İstanbul merkezli bu 
oluşum bünyesinde 35 müzik kanalı barındırmaktadır. Bu kanalların bir kısmını ulusal bazda yayın 
yapan radyo istasyonları oluşturmaktadır. Bu platform hem masaüstü olarak hem de mobil uygulama 

34 yaş aralığı olduğu açıkça 
belirtilmektedir. Bu doğrultuda platformda müzik haberleri, podcast’ler, YouTube ve Karnaval 

gulama bünyesinde bulunan radyolarda o 
anda çalan şarkıların isimleri yer almakta ayrıca gelecek şarkı hakkında da bilgilendirme 
yapılmaktadır. Böylelikle dinleyici o anda çalan şarkılar içerisinden istediğini tercih edebilmektedir 

7). Karnavalı diğer uygulamalardan farklı kılan özelliklerinden biri radyo 
yayını sunuyor olmasıdır. Bu anlamda kullanıcılarına sadece müzik değil, program, haber gibi radyo 

YouTube, bir video paylaşım platformudur. Programın 2005 yılında SteceChen, ChadHurley ve Jawed 
Karim tarafından oluşturulduğu bilinmektedir. Bir masaüstü teknolojisi olan programın mobil 

başlamıştır (Rothman, 2007: s.y.). 
Temelde bir video paylaşım platformu olan YouTube birçokları tarafından bir müzik platformu gibi 
kullanılmaktadır. Bunun sebebi programın gelişen kullanım yapısı ve filtreleme sistemidir. Yeni 

e kullanıcılarının beğenilerini, izleme geçmişini ve aboneliklerini kayıt 
altına alarak kullanıcıya daha önce izlediği videonun benzerini sunmaktadır. Bu noktada izlenen 
videonun türü, önerileri doğrudan etkilemektedir. Otomatik oynat seçeneği etkinleştirildiği anda 
benzer videolar sıraya eklenerek uzun bir oynatma listesi oluşturulmaktadır. Müzik dinleyen kitle için 
bu liste bir müzik listesi özelliğine bürünmektedir. Dolayısıyla program, kullanıcılar 

Yapılan araştırmalar genç kitlenin YouTube uygulamasını bir müzik platformu şeklinde kullandığı 
fikrini doğrulamaktadır. İstatistikler platformda en çok izlenen videoların müzik videoları olduğunu 

24 yaş aralığındaki kullanıcıların %93’ü YouTube’u 
müzik dinlemek için tercih etmektedir. Uygulamanın ücret gerektirmemesi tercih edilirliğini etkileyen 
önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu özelliği ile YouTube diğer platformlardan ayrılmaktadır 
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2.4. Spotify 

Spotify, 2006 yılında İsveç, Stockholm’de üzerine çalışmaya başlanmış bir müzik paylaşım 
platformudur. Daniel Ek ve Martin Lorentzon tarafından tasarlanan platformun ürün olarak ortaya 
çıkışı 2008 yılında gerçekleşmiştir (Anderson, 2014:67). İsveç, Norveç, Finlandiya, Fransa, İspanya ve 
İngiltere gibi sayılı Avrupa ülkelerinde kullanıma açılan uygulama bu dönemde neredeyse her gün on 
binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Hollanda’nın da listeye eklenm
firmanın hesaplamalarına göre 2010 yılına kadar 10 milyondan fazla kullanıcıya ve 500 bin 
dolaylarında üyeye ulaşılmıştır. Uygulamanın iTunes ve Pandora gibi uygulamalardan farklı olarak 
ücretsiz kullanım seçeneği sunması, kullanıcı sayısını 
değerlendirilmektedir (Pollack, 2010: s.y.). Bunun yanında uygulamanın aynı anda bilgisayarlarda da 
kullanılabilmesi de kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan bir başka ayırt edici özelliktir. 

Spotify’ın dinleyiciye sunduğu özelliklere bakılacak olursa, öncelikle üyelik oluşturup kendi müzik 
listeni oluşturma seçeneği ile dinleyici beğenisi kazandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 
uygulamada birden fazla müzik listesi oluşturmak mümkündür. Böylelikle farklı mü
da farklı ruh hallerine hitap eden şarkı listeleri oluşturulabilmektedir. Oluşturulan müzik listelerinin 
altında yer alan öneriler sekmesinde ise listedeki şarkılara yakın türde müzikler önerilmektedir. 
Böylelikle kullanıcılar kendi müzik listelerini uygulamanın önerdiği müziklerle geliştirebilmektedirler. 
Öte yandan uygulamada dikkat çekici bir diğer özellik ise haftalık ve aylık liste güncellemeleridir. Bu 
özellik ile farklı ülkelerin müzik sıralamalarını takip etmek gibi seçeneklerle y
haberdar olmak mümkündür. Ayrıca müzik listeleri türlere göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 
rock müzik dinleyen bir kullanıcı yeni çıkan albümleri ve müzikleri buradan takip edebilmektedir. 
Bunlardan farklı olarak uygulamada neredey

Spotify’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise radyo seçeneğidir. Bu seçenekle bağlantılı olarak 
uygulama her bir şarkıcının kendi şarkılarından oluşan bir radyo sekmesi sunmaktadır. Bu sekmeden 
şarkıcının tüm şarkıları karışık olarak dinlenebilmektedir. Bununla beraber radyo seçeneği türlere göre 
de değişebilmektedir. Kullanıcı herhangi bir müzik türüne girdiğinde radyoyu başlat seçeneği ile 
karşılaşılmaktadır. Tür ve şarkıcı radyolarının dışında b
Örneğin 2000’li yıllar seçildiğinde bu dönemin seçilmiş şarkılarından oluşan radyo istasyonu 
dinlenebilmektedir.  

Uygulama firması bünyesinde barındırdığı her bir şarkı için telif hakkı ödediği için 30 milyondan faz
müzik seçeneği ile dinleyiciye hizmet sunmaktadır. Firmanın Türkiye temsilcisi Ergül Çivi’nin 
açıklamasına göre müzik sektöründeki hak sahiplerine 3 milyar doların üzerinde telif ödemesi 
yapılmıştır. Çivi, firma gelirinin %70’inin telif olarak ödendiğin
Spotify, Avrupa dijital müzik endüstrisinden kar sağlayan plak şirketleri için ikinci büyük gelir 
kaynağı olarak konumlanmış durumda görünmektedir (bilgicagi.com, 20.11.2017).

Spotify, iki tür hesapla kullanıcı karşısına çı
kısıtlı olduğu müzik radyosu şeklinde kullanılabilen ücretsiz hesaptır. Ücretsiz hesapta belirli 
aralıklarla çıkan reklamlar dinleyici tarafından dinlenmektedir. İkinci hesap türü ise ücretlidir. Ücre
hesapta dinleyici reklam dinlemeden istediği şarkıyı istediği kadar dinleyebilmektedir. Uygulamanın 
ücreti kullanıldığı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kullanımına izin verilmeyen ya da 
hizmetin resmi olarak sunulmadığı ülkelerde Spotifyilll
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Spotify, 2006 yılında İsveç, Stockholm’de üzerine çalışmaya başlanmış bir müzik paylaşım 
platformudur. Daniel Ek ve Martin Lorentzon tarafından tasarlanan platformun ürün olarak ortaya 

şmiştir (Anderson, 2014:67). İsveç, Norveç, Finlandiya, Fransa, İspanya ve 
İngiltere gibi sayılı Avrupa ülkelerinde kullanıma açılan uygulama bu dönemde neredeyse her gün on 
binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Hollanda’nın da listeye eklenm
firmanın hesaplamalarına göre 2010 yılına kadar 10 milyondan fazla kullanıcıya ve 500 bin 
dolaylarında üyeye ulaşılmıştır. Uygulamanın iTunes ve Pandora gibi uygulamalardan farklı olarak 
ücretsiz kullanım seçeneği sunması, kullanıcı sayısını arttırma konusunda olumlu bir etki olarak 
değerlendirilmektedir (Pollack, 2010: s.y.). Bunun yanında uygulamanın aynı anda bilgisayarlarda da 
kullanılabilmesi de kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan bir başka ayırt edici özelliktir. 

iciye sunduğu özelliklere bakılacak olursa, öncelikle üyelik oluşturup kendi müzik 
listeni oluşturma seçeneği ile dinleyici beğenisi kazandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 
uygulamada birden fazla müzik listesi oluşturmak mümkündür. Böylelikle farklı müzik tarzlarında ya 
da farklı ruh hallerine hitap eden şarkı listeleri oluşturulabilmektedir. Oluşturulan müzik listelerinin 
altında yer alan öneriler sekmesinde ise listedeki şarkılara yakın türde müzikler önerilmektedir. 

k listelerini uygulamanın önerdiği müziklerle geliştirebilmektedirler. 
Öte yandan uygulamada dikkat çekici bir diğer özellik ise haftalık ve aylık liste güncellemeleridir. Bu 
özellik ile farklı ülkelerin müzik sıralamalarını takip etmek gibi seçeneklerle yeni müziklerden 
haberdar olmak mümkündür. Ayrıca müzik listeleri türlere göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 
rock müzik dinleyen bir kullanıcı yeni çıkan albümleri ve müzikleri buradan takip edebilmektedir. 
Bunlardan farklı olarak uygulamada neredeyse her şarkıcının tüm albümlerini bulmak mümkündür. 

Spotify’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise radyo seçeneğidir. Bu seçenekle bağlantılı olarak 
uygulama her bir şarkıcının kendi şarkılarından oluşan bir radyo sekmesi sunmaktadır. Bu sekmeden 

rkıcının tüm şarkıları karışık olarak dinlenebilmektedir. Bununla beraber radyo seçeneği türlere göre 
de değişebilmektedir. Kullanıcı herhangi bir müzik türüne girdiğinde radyoyu başlat seçeneği ile 
karşılaşılmaktadır. Tür ve şarkıcı radyolarının dışında belirlenmiş istasyonlar da söz konusudur. 
Örneğin 2000’li yıllar seçildiğinde bu dönemin seçilmiş şarkılarından oluşan radyo istasyonu 

Uygulama firması bünyesinde barındırdığı her bir şarkı için telif hakkı ödediği için 30 milyondan faz
müzik seçeneği ile dinleyiciye hizmet sunmaktadır. Firmanın Türkiye temsilcisi Ergül Çivi’nin 
açıklamasına göre müzik sektöründeki hak sahiplerine 3 milyar doların üzerinde telif ödemesi 
yapılmıştır. Çivi, firma gelirinin %70’inin telif olarak ödendiğini vurgulamaktadır. Bu rakamlarla 
Spotify, Avrupa dijital müzik endüstrisinden kar sağlayan plak şirketleri için ikinci büyük gelir 
kaynağı olarak konumlanmış durumda görünmektedir (bilgicagi.com, 20.11.2017). 

Spotify, iki tür hesapla kullanıcı karşısına çıkmaktadır. Bunlardan ilki kullanıcının yönlendirmesinin 
kısıtlı olduğu müzik radyosu şeklinde kullanılabilen ücretsiz hesaptır. Ücretsiz hesapta belirli 
aralıklarla çıkan reklamlar dinleyici tarafından dinlenmektedir. İkinci hesap türü ise ücretlidir. Ücre
hesapta dinleyici reklam dinlemeden istediği şarkıyı istediği kadar dinleyebilmektedir. Uygulamanın 
ücreti kullanıldığı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kullanımına izin verilmeyen ya da 
hizmetin resmi olarak sunulmadığı ülkelerde Spotifyilllegal olarak dinlenebilmektedir. Örneğin 

Spotify, 2006 yılında İsveç, Stockholm’de üzerine çalışmaya başlanmış bir müzik paylaşım 
platformudur. Daniel Ek ve Martin Lorentzon tarafından tasarlanan platformun ürün olarak ortaya 

şmiştir (Anderson, 2014:67). İsveç, Norveç, Finlandiya, Fransa, İspanya ve 
İngiltere gibi sayılı Avrupa ülkelerinde kullanıma açılan uygulama bu dönemde neredeyse her gün on 
binlerce kişi tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Hollanda’nın da listeye eklenmesinden sonra 
firmanın hesaplamalarına göre 2010 yılına kadar 10 milyondan fazla kullanıcıya ve 500 bin 
dolaylarında üyeye ulaşılmıştır. Uygulamanın iTunes ve Pandora gibi uygulamalardan farklı olarak 

arttırma konusunda olumlu bir etki olarak 
değerlendirilmektedir (Pollack, 2010: s.y.). Bunun yanında uygulamanın aynı anda bilgisayarlarda da 
kullanılabilmesi de kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan bir başka ayırt edici özelliktir.  

iciye sunduğu özelliklere bakılacak olursa, öncelikle üyelik oluşturup kendi müzik 
listeni oluşturma seçeneği ile dinleyici beğenisi kazandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 

zik tarzlarında ya 
da farklı ruh hallerine hitap eden şarkı listeleri oluşturulabilmektedir. Oluşturulan müzik listelerinin 
altında yer alan öneriler sekmesinde ise listedeki şarkılara yakın türde müzikler önerilmektedir. 

k listelerini uygulamanın önerdiği müziklerle geliştirebilmektedirler. 
Öte yandan uygulamada dikkat çekici bir diğer özellik ise haftalık ve aylık liste güncellemeleridir. Bu 

eni müziklerden 
haberdar olmak mümkündür. Ayrıca müzik listeleri türlere göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin 
rock müzik dinleyen bir kullanıcı yeni çıkan albümleri ve müzikleri buradan takip edebilmektedir. 

se her şarkıcının tüm albümlerini bulmak mümkündür.  

Spotify’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise radyo seçeneğidir. Bu seçenekle bağlantılı olarak 
uygulama her bir şarkıcının kendi şarkılarından oluşan bir radyo sekmesi sunmaktadır. Bu sekmeden 

rkıcının tüm şarkıları karışık olarak dinlenebilmektedir. Bununla beraber radyo seçeneği türlere göre 
de değişebilmektedir. Kullanıcı herhangi bir müzik türüne girdiğinde radyoyu başlat seçeneği ile 

elirlenmiş istasyonlar da söz konusudur. 
Örneğin 2000’li yıllar seçildiğinde bu dönemin seçilmiş şarkılarından oluşan radyo istasyonu 

Uygulama firması bünyesinde barındırdığı her bir şarkı için telif hakkı ödediği için 30 milyondan fazla 
müzik seçeneği ile dinleyiciye hizmet sunmaktadır. Firmanın Türkiye temsilcisi Ergül Çivi’nin 
açıklamasına göre müzik sektöründeki hak sahiplerine 3 milyar doların üzerinde telif ödemesi 

i vurgulamaktadır. Bu rakamlarla 
Spotify, Avrupa dijital müzik endüstrisinden kar sağlayan plak şirketleri için ikinci büyük gelir 

kmaktadır. Bunlardan ilki kullanıcının yönlendirmesinin 
kısıtlı olduğu müzik radyosu şeklinde kullanılabilen ücretsiz hesaptır. Ücretsiz hesapta belirli 
aralıklarla çıkan reklamlar dinleyici tarafından dinlenmektedir. İkinci hesap türü ise ücretlidir. Ücretli 
hesapta dinleyici reklam dinlemeden istediği şarkıyı istediği kadar dinleyebilmektedir. Uygulamanın 
ücreti kullanıldığı ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Kullanımına izin verilmeyen ya da 

egal olarak dinlenebilmektedir. Örneğin 
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firmanın Türkiye’de desteklenmediği yıllarda kullanıcılar illegal yöntemlerle hizmete erişim sağlanmış 
ve bu şekilde ücretli hesap satın alımı gerçekleşirmişlerdir. Kullanıcıların bir kısmı uygulama 
erişimine izin verilen ülkeler arasında döviz kuru bakımından Türk lirasına daha yakın olanı tercih 
edip, o ülkeden satın alır gibi üyelik satın almışlardır. Bu bakımdan önceleri İngiltere sonrasında ise 
ABD kullanıcılarının bir kısmının aslında Türkiye’den yayına ulaşan k
Spotify’ın resmi olarak Türkiye’de hizmete açılması 2013’ün sonlarında gerçekleşmiştir. İlk yıllarında 
Türkiye’de hesap ücreti 5 lira olarak belirlenmiş günümüzde bu ücret 14’liraya kadar yükselmiştir. 

Spotify Türkiye temsilcisi Ergül Çivi, kendisiyle yapılan röportajda Türkiye’de Spotify kullanıcı sayısı 
hakkında bilgi paylaşmasa da dünya geleninde 75 milyon kullanıcı bulunduğunu ve bunların 20 
milyonunun ücretli abone olduğunu bildirmektedir. Çivi, Türkiye genelinde yaptı
platformu kullanımı araştırmalarında Spotify’ın Soundcloud, Deezer ve iTunes gibi platformları geride 
bırakarak %20,1 oranla birinci olduğunu vurgulamaktadır. 15
olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaş g
uygulamanın Türkiye’ye girmesinin sebebini de bu kitlenin güçlü potansiyeline bağlamaktadır. Ayrıca 
Çivi,TNS Research raporlarını baz alarakSpotify’ın geleneksel bir radyo kanalı olarak yayına b
olsaydı şuan Türkiye’nin 6. Büyük radyo kanalı olacağını öne sürmektedir. Devamında ise radyo ile 
mukayese edildiğinde dijital sektör daha çok tercih edildiğini ifade etmektedir. Yapılan araştırmaya 
göre Türkiye’de çevrimiçi kitlenin %49’u, 25
%67’sinin Spotify’dan haberdardır. Dolaysıyla radyo ile mukayese edildiğinde Türkiye’de 25
aralığının %25’inin radyo dinlediği görülürken, bu kitlenin %30’unun Spotify kullandığı araştırma 
bulgularına yansımaktadır. Öte yandan aynı araştırmanın sonuçlarına göre 15
dinleme oranlarının %24, Spotify dinleme oranlarının %39 olduğu kayıtlara 
geçmektedir(bilgicagi.com, 20.11.2017).

Spotify’ın kurucu üyelerinden Daniel Ek’in Billboard dergi
artık yeni müzik keşfetmek için radyoyu değil arkadaşlarını kullandığını öne sürmektedir. Ek, bu 
açıklamasıyla uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olan müzik keşfetme olanağının önemini 
ortaya koymaktadır (Pollack, 2010: s.y.). Bu söylemin, şirketin Facebook ile işbirliği yapmış 
olmasıyla bağlantılı olduğu aşikardır. Bir masaüstü uygulaması olarak konumlandırılan bu seçenek, 
dinleyiciye Facebook arkadaşlarının ne dinlediğini öğrenme fırsatı vermektedir. Dinle
Facebook zaman tünelinde yayınlanabilmektedir. Böylelikle Ek’in de vurgulamış olduğu gibi insanlar 
müzik keşfetmek için arkadaşlarının listelerine göz atarak, onları kullanabilmektedirler. Bu bağlamda 
yapılan araştırmalar incelendiğinde Spot
çıkmaktadır. Bu sonuçlar Ek’in düşüncesini doğrulamaktadır. 

3. Araştırmanın Amacı Yöntemi, Sınırlılıkları ve Bulgular

Bireylerin radyo ve müzik dinleme alışkanlıkları konusunda kişisel eğilimleri
konusu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmek adına bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden odak 
grup görüşmesi tercih edilmiştir. Yapılan araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencileri ile sınırlanmıştır. Grup üyeleri gündelik yaşamda radyo dinleyen 5 üniversite öğrencisi ve 
üniversite radyosunda görev yapan 5 öğrenciden oluşturulmuştur. Katılımcılardan radyoda görev 
yapanlar Y, diğer grup ise X harfiyle kodlanmıştır. 
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firmanın Türkiye’de desteklenmediği yıllarda kullanıcılar illegal yöntemlerle hizmete erişim sağlanmış 
ve bu şekilde ücretli hesap satın alımı gerçekleşirmişlerdir. Kullanıcıların bir kısmı uygulama 

rilen ülkeler arasında döviz kuru bakımından Türk lirasına daha yakın olanı tercih 
edip, o ülkeden satın alır gibi üyelik satın almışlardır. Bu bakımdan önceleri İngiltere sonrasında ise 
ABD kullanıcılarının bir kısmının aslında Türkiye’den yayına ulaşan kullanıcılar olduğu söylenebilir. 
Spotify’ın resmi olarak Türkiye’de hizmete açılması 2013’ün sonlarında gerçekleşmiştir. İlk yıllarında 
Türkiye’de hesap ücreti 5 lira olarak belirlenmiş günümüzde bu ücret 14’liraya kadar yükselmiştir. 

ilcisi Ergül Çivi, kendisiyle yapılan röportajda Türkiye’de Spotify kullanıcı sayısı 
hakkında bilgi paylaşmasa da dünya geleninde 75 milyon kullanıcı bulunduğunu ve bunların 20 
milyonunun ücretli abone olduğunu bildirmektedir. Çivi, Türkiye genelinde yaptıkları müzik paylaşım 
platformu kullanımı araştırmalarında Spotify’ın Soundcloud, Deezer ve iTunes gibi platformları geride 
bırakarak %20,1 oranla birinci olduğunu vurgulamaktadır. 15-34 yaş aralığında ise bu rakamın %28 
olduğunu ileri sürmektedir. Bu yaş grubunun %68’inin Spotify’dan haberdar olduğunu açıklayan Çivi 
uygulamanın Türkiye’ye girmesinin sebebini de bu kitlenin güçlü potansiyeline bağlamaktadır. Ayrıca 
Çivi,TNS Research raporlarını baz alarakSpotify’ın geleneksel bir radyo kanalı olarak yayına b
olsaydı şuan Türkiye’nin 6. Büyük radyo kanalı olacağını öne sürmektedir. Devamında ise radyo ile 
mukayese edildiğinde dijital sektör daha çok tercih edildiğini ifade etmektedir. Yapılan araştırmaya 
göre Türkiye’de çevrimiçi kitlenin %49’u, 25-34 yaş aralığında %60, 15-24 yaş aralığında ise 
%67’sinin Spotify’dan haberdardır. Dolaysıyla radyo ile mukayese edildiğinde Türkiye’de 25
aralığının %25’inin radyo dinlediği görülürken, bu kitlenin %30’unun Spotify kullandığı araştırma 

ımaktadır. Öte yandan aynı araştırmanın sonuçlarına göre 15-24 yaş aralığında radyo 
dinleme oranlarının %24, Spotify dinleme oranlarının %39 olduğu kayıtlara 
geçmektedir(bilgicagi.com, 20.11.2017). 

Spotify’ın kurucu üyelerinden Daniel Ek’in Billboard dergisine vermiş olduğu röportajda, insanların 
artık yeni müzik keşfetmek için radyoyu değil arkadaşlarını kullandığını öne sürmektedir. Ek, bu 
açıklamasıyla uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olan müzik keşfetme olanağının önemini 

ollack, 2010: s.y.). Bu söylemin, şirketin Facebook ile işbirliği yapmış 
olmasıyla bağlantılı olduğu aşikardır. Bir masaüstü uygulaması olarak konumlandırılan bu seçenek, 
dinleyiciye Facebook arkadaşlarının ne dinlediğini öğrenme fırsatı vermektedir. Dinle
Facebook zaman tünelinde yayınlanabilmektedir. Böylelikle Ek’in de vurgulamış olduğu gibi insanlar 
müzik keşfetmek için arkadaşlarının listelerine göz atarak, onları kullanabilmektedirler. Bu bağlamda 
yapılan araştırmalar incelendiğinde Spotify’ın müzik keşfetme aracı olarak görüldüğü gerçeği ortaya 
çıkmaktadır. Bu sonuçlar Ek’in düşüncesini doğrulamaktadır.  

3. Araştırmanın Amacı Yöntemi, Sınırlılıkları ve Bulgular 

Bireylerin radyo ve müzik dinleme alışkanlıkları konusunda kişisel eğilimlerini görmek ve araştırma 
konusu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmek adına bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden odak 
grup görüşmesi tercih edilmiştir. Yapılan araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 

up üyeleri gündelik yaşamda radyo dinleyen 5 üniversite öğrencisi ve 
üniversite radyosunda görev yapan 5 öğrenciden oluşturulmuştur. Katılımcılardan radyoda görev 
yapanlar Y, diğer grup ise X harfiyle kodlanmıştır.  

firmanın Türkiye’de desteklenmediği yıllarda kullanıcılar illegal yöntemlerle hizmete erişim sağlanmış 
ve bu şekilde ücretli hesap satın alımı gerçekleşirmişlerdir. Kullanıcıların bir kısmı uygulama 

rilen ülkeler arasında döviz kuru bakımından Türk lirasına daha yakın olanı tercih 
edip, o ülkeden satın alır gibi üyelik satın almışlardır. Bu bakımdan önceleri İngiltere sonrasında ise 

ullanıcılar olduğu söylenebilir. 
Spotify’ın resmi olarak Türkiye’de hizmete açılması 2013’ün sonlarında gerçekleşmiştir. İlk yıllarında 
Türkiye’de hesap ücreti 5 lira olarak belirlenmiş günümüzde bu ücret 14’liraya kadar yükselmiştir.  

ilcisi Ergül Çivi, kendisiyle yapılan röportajda Türkiye’de Spotify kullanıcı sayısı 
hakkında bilgi paylaşmasa da dünya geleninde 75 milyon kullanıcı bulunduğunu ve bunların 20 

kları müzik paylaşım 
platformu kullanımı araştırmalarında Spotify’ın Soundcloud, Deezer ve iTunes gibi platformları geride 

34 yaş aralığında ise bu rakamın %28 
rubunun %68’inin Spotify’dan haberdar olduğunu açıklayan Çivi 

uygulamanın Türkiye’ye girmesinin sebebini de bu kitlenin güçlü potansiyeline bağlamaktadır. Ayrıca 
Çivi,TNS Research raporlarını baz alarakSpotify’ın geleneksel bir radyo kanalı olarak yayına başlamış 
olsaydı şuan Türkiye’nin 6. Büyük radyo kanalı olacağını öne sürmektedir. Devamında ise radyo ile 
mukayese edildiğinde dijital sektör daha çok tercih edildiğini ifade etmektedir. Yapılan araştırmaya 

24 yaş aralığında ise 
%67’sinin Spotify’dan haberdardır. Dolaysıyla radyo ile mukayese edildiğinde Türkiye’de 25-34 yaş 
aralığının %25’inin radyo dinlediği görülürken, bu kitlenin %30’unun Spotify kullandığı araştırma 

24 yaş aralığında radyo 
dinleme oranlarının %24, Spotify dinleme oranlarının %39 olduğu kayıtlara 

sine vermiş olduğu röportajda, insanların 
artık yeni müzik keşfetmek için radyoyu değil arkadaşlarını kullandığını öne sürmektedir. Ek, bu 
açıklamasıyla uygulamanın en önemli özelliklerinden biri olan müzik keşfetme olanağının önemini 

ollack, 2010: s.y.). Bu söylemin, şirketin Facebook ile işbirliği yapmış 
olmasıyla bağlantılı olduğu aşikardır. Bir masaüstü uygulaması olarak konumlandırılan bu seçenek, 
dinleyiciye Facebook arkadaşlarının ne dinlediğini öğrenme fırsatı vermektedir. Dinlenilen müzikler 
Facebook zaman tünelinde yayınlanabilmektedir. Böylelikle Ek’in de vurgulamış olduğu gibi insanlar 
müzik keşfetmek için arkadaşlarının listelerine göz atarak, onları kullanabilmektedirler. Bu bağlamda 

ify’ın müzik keşfetme aracı olarak görüldüğü gerçeği ortaya 

ni görmek ve araştırma 
konusu hakkında detaylı bilgilere ulaşabilmek adına bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden odak 
grup görüşmesi tercih edilmiştir. Yapılan araştırma Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi 

up üyeleri gündelik yaşamda radyo dinleyen 5 üniversite öğrencisi ve 
üniversite radyosunda görev yapan 5 öğrenciden oluşturulmuştur. Katılımcılardan radyoda görev 
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Radyo Dinleme Alışkanlığı 
Olan Öğrenciler 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
Tablo 1. Araştırma Grubu Tablosu

Her iki ekipteki katılımcılara da kartopu tekniği ile ulaşılmıştır. İki ayrı grup şeklinde katılımcılara 6 
soru yöneltilmiştir. Hazırlanan sorular, hali hazırda radyoya karşı sadakat duyan öğrencilerin günümüz 
koşullarında radyo kullanma eğilimlerini anlam
çalışmanın konusu bildirilmiş ve aşağıdaki sorular yöneltilerek tartışmaya açılmıştır: 

1- Radyoyu ne amaçla dinliyorsunuz?

2- Radyoya alternatif olarak hangi uygulamayı kullanıyorsunuz?

3- Radyoyu hangi araçla dinliyorsunuz?

4- Radyoya alternatif olarak kullandığınız cihazın veya platformun size sunduğu olanaklar 
nelerdir? 

5- Bu araç radyo dinlemenize olanak vermiyor olsaydı radyo dinlemek için çaba sarf eder 
miydiniz? 

6- Mobil operatörlerin indirim poli

 

Her gün belli bir süre radyo dinleyen grubun X1 kodlu katılımcısının birinci soruya cevabı 
haber de var ama en önce müzik şeklindedir. X1 bu yanıtına şu sözleri de eklemiştir 
var. Önceleri bunu yapıyordum. İnternetten çok radyoyu haber almak için kullanıyorum. Sürekli 
televizyon ve internetten haber değil bunlara alternatif olarak görüntü olmadan, ses olarak haber 
dinlemek. Bir iki sene şey yaptım yani. Haberi 
hızlı bir haber alma aracı olması hem de görüntülerin dikkat dağıttığını düşünüyorum. Radyodan 
dinleyince habere odaklanıyorum, başka bir şey düşünmüyorum. X5’ evet biz kendi zihnimizde 
canlandırıyoruz duyduklarımızı, X1 evet kendi zihnimde canlandırıyoruz. Özellikle son dönemde 
yapılan canlandırmalarla televizyon haberinin olduğu gibi sesinin bizlere aktarılması ile alışkın 
olduğumuz radyo performansı o düzeyde çok yükseliyor. 
kısmının olduğu gibi yayınlanması. Televizyon yayının olduğu gibi radyoya aktarılması.) X4 bu 
soruya tereddütsüz olarak müzik dinlemek
müzikbir de anket bölümüne katılmak için
müzik dinlemek fikrini onaylayarak haber cevabı vermiştir. X3 ise 
açıp onu dinleyerek uyuyorum diyerek yanıt vermiştir. Radyo’da görev yapan grupta yer alan 
katılımcılardan sırasıyla şu şekilde yanıtlar vermişlerdir. Y1 
tercih ediyorum daha çok, dinleyebileceğimiz müzikler kısıtlı olduğu zaman 
yer alan MP3’lerden bahsediyor) 
öğrendiğim çok şey oluyor, bir tane program var mesela onu dinlerken çok eğleniyorum. Bir tane 
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Cinsiyet Radyoda Görev Yapan 
Öğrenciler 

Erkek Y1 
Erkek Y2 
Erkek Y3 
Erkek Y4 
Kadın Y5 

Tablo 1. Araştırma Grubu Tablosu 

Her iki ekipteki katılımcılara da kartopu tekniği ile ulaşılmıştır. İki ayrı grup şeklinde katılımcılara 6 
soru yöneltilmiştir. Hazırlanan sorular, hali hazırda radyoya karşı sadakat duyan öğrencilerin günümüz 
koşullarında radyo kullanma eğilimlerini anlamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda katılımcılara 
çalışmanın konusu bildirilmiş ve aşağıdaki sorular yöneltilerek tartışmaya açılmıştır:  

Radyoyu ne amaçla dinliyorsunuz? 

Radyoya alternatif olarak hangi uygulamayı kullanıyorsunuz? 

araçla dinliyorsunuz? 

Radyoya alternatif olarak kullandığınız cihazın veya platformun size sunduğu olanaklar 

Bu araç radyo dinlemenize olanak vermiyor olsaydı radyo dinlemek için çaba sarf eder 

Mobil operatörlerin indirim politikaları radyo dinleme tercihinizi etkilemekte midir?

Her gün belli bir süre radyo dinleyen grubun X1 kodlu katılımcısının birinci soruya cevabı 
şeklindedir. X1 bu yanıtına şu sözleri de eklemiştir şöyle bir şey de 

var. Önceleri bunu yapıyordum. İnternetten çok radyoyu haber almak için kullanıyorum. Sürekli 
televizyon ve internetten haber değil bunlara alternatif olarak görüntü olmadan, ses olarak haber 
dinlemek. Bir iki sene şey yaptım yani. Haberi oradan dinlemek istedim. Bunun sebebi hem radyonun 
hızlı bir haber alma aracı olması hem de görüntülerin dikkat dağıttığını düşünüyorum. Radyodan 
dinleyince habere odaklanıyorum, başka bir şey düşünmüyorum. X5’ evet biz kendi zihnimizde 

duklarımızı, X1 evet kendi zihnimde canlandırıyoruz. Özellikle son dönemde 
yapılan canlandırmalarla televizyon haberinin olduğu gibi sesinin bizlere aktarılması ile alışkın 
olduğumuz radyo performansı o düzeyde çok yükseliyor. (Aktüel haberin görüntülerinin çıkarılarak ses 
kısmının olduğu gibi yayınlanması. Televizyon yayının olduğu gibi radyoya aktarılması.) X4 bu 

müzik dinlemek cevabını vermiştir. X2 müzik dinleme, rahatlama
müzikbir de anket bölümüne katılmak için (OMÜ Radyonun web sitesinde yer alan anket bölümü), X5 
müzik dinlemek fikrini onaylayarak haber cevabı vermiştir. X3 ise uyuma saatlerime yakın radyoyu 

diyerek yanıt vermiştir. Radyo’da görev yapan grupta yer alan 
rasıyla şu şekilde yanıtlar vermişlerdir. Y1 eğlence amaçlı dinliyorum. Uzun yolda 

tercih ediyorum daha çok, dinleyebileceğimiz müzikler kısıtlı olduğu zaman (kullandığı mobil cihazda 
 yoldaş oluyor bir nevi, Y3eğlence amaçlı ve şey radyodan 

öğrendiğim çok şey oluyor, bir tane program var mesela onu dinlerken çok eğleniyorum. Bir tane 

Radyoda Görev Yapan Cinsiyet 

Erkek 
Erkek 
Kadın 
Kadın 
Kadın 

Her iki ekipteki katılımcılara da kartopu tekniği ile ulaşılmıştır. İki ayrı grup şeklinde katılımcılara 6 
soru yöneltilmiştir. Hazırlanan sorular, hali hazırda radyoya karşı sadakat duyan öğrencilerin günümüz 

ak üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda katılımcılara 

Radyoya alternatif olarak kullandığınız cihazın veya platformun size sunduğu olanaklar 

Bu araç radyo dinlemenize olanak vermiyor olsaydı radyo dinlemek için çaba sarf eder 

tikaları radyo dinleme tercihinizi etkilemekte midir? 

Her gün belli bir süre radyo dinleyen grubun X1 kodlu katılımcısının birinci soruya cevabı müzik, 
şöyle bir şey de 

var. Önceleri bunu yapıyordum. İnternetten çok radyoyu haber almak için kullanıyorum. Sürekli 
televizyon ve internetten haber değil bunlara alternatif olarak görüntü olmadan, ses olarak haber 

oradan dinlemek istedim. Bunun sebebi hem radyonun 
hızlı bir haber alma aracı olması hem de görüntülerin dikkat dağıttığını düşünüyorum. Radyodan 
dinleyince habere odaklanıyorum, başka bir şey düşünmüyorum. X5’ evet biz kendi zihnimizde 

duklarımızı, X1 evet kendi zihnimde canlandırıyoruz. Özellikle son dönemde 
yapılan canlandırmalarla televizyon haberinin olduğu gibi sesinin bizlere aktarılması ile alışkın 

n çıkarılarak ses 
kısmının olduğu gibi yayınlanması. Televizyon yayının olduğu gibi radyoya aktarılması.) X4 bu 

müzik dinleme, rahatlama, en önce 
Radyonun web sitesinde yer alan anket bölümü), X5 

uyuma saatlerime yakın radyoyu 
diyerek yanıt vermiştir. Radyo’da görev yapan grupta yer alan 

eğlence amaçlı dinliyorum. Uzun yolda 
(kullandığı mobil cihazda 

ve şey radyodan 
öğrendiğim çok şey oluyor, bir tane program var mesela onu dinlerken çok eğleniyorum. Bir tane 
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sanatçıyı soruyorlar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Hızlı hızlı soru soruyorlar. Yani eğleniyorum, 
eğlenmek için dinliyorum, sohbet için dinliyorum. 
sohbet için dinliyorum. Y4, müzik, Y5 
Spotify’ı nankörler. (Bu sırada gülüyor.)

Katılımcıların ilk soruya verdiği yanıt değerlendirildiğindeX grubunun 
ise müzik dinlemek ve bilgi edinmek için radyoyu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Düzenli olarak radyo 
dinleyen X grubunun müzik, radyoda görev yapan Y grubunun daha çok sohbet için radyo dinlediği 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla iki grubun ortak eğiliminin daha çok müzik dinleme eğiliminde olduğu 
görülmektedir.   

İkinci soruya sırasıyla, X4 YouTube ve kendi müzik çalarım, 
onları dinliyorum, X3 karnaval, tubidy programı var
siteyi kullanıyorum ben, X3 bir de Radyo Kulesi var, 
benzer(Karnaval uygulamasına benzetiyor)
grubunun yanıtları ise şu şekildedir: Y2 
(Herkes buna gülüyor.) Y3 teki olarak 
gülüyor.) Y5 Spotify, Karnavalda var genellikle Spotify kullanıyorum. 
onaylayarak YouTube da var şeklinde yanıt vermiştir. Y2 
dinlemeyi daha çok tercih ediyorum. 

Soruya verilen yanıtlara bakıldığında Y grubunda radyoya alternatif olarak Karnaval, kişisel müzik 
çalar ve çoğunlukla Spotify’ın kullanıldığı görülmektedir. X grubunda da ise Karnaval ve Spotify’a ek 
olarak YouTube, Tubidy, Radyo Kulesi, MYT müzik uygulaması ve iTunes kullanılmaktadır. 

Üçüncü soru katılımcılar tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır.  Y3 
dinlediğini çünkü taşıma konusunda kolaylık oluşturduğunu söylemiştir.Y3 
barındırıyor, radyoyu da barındırıyor, Spotify’ı da barındırıyor 
tane daha radyo taşıyacağıma telefonu terc
telefonu zaten radyo olarak gördüğü anlaşılmaktadır.  Y2 ikinci bir cihaz taşımaktansa cep 
telefonundan alternatif bir uygulamaya yönelmeyi daha doğru bulduğunu iletmiştir. Y5 cep 
telefonundan sosyal medyaya da ulaşabildiği için radyoyu da bu araçla dinlediğini ifade etmiştir.

Her iki grupta da ağırlıklı yönelim radyonun cep telefonundan dinlendiği yönünde olsa da Y2 radyoyu 
bazen bilgisayardan da dinlediğini ifade etmiştir. Y3 radyoyu arabadan da dinlediği
sohbet programlarının dinlemenin daha keyifli olduğunu, telefonda ise müzik programlarını 
dinlemenin daha iyi olduğunu belirtmiştir. Öte yandan X grubunun tamamının radyoyu cep 
telefonlarından dinlediği bilgisine ulaşılmıştır. X1 
dinliyorum yanıtını vermiştir, X5 evimde dinlediğimde normal radyo nostaljik radyodan dinliyorum
diyerek cevaplamıştır. X4 birkaç yıl öncesine kadar MP3 playerla dinlediğini fakat şuan telefonu 
tercih ettiğini, X2 ise otobüs ve araçlarda radyo dinlediğini, X3 
bildirmiştir. Dolayısıyla her iki grupta da radyonun radyo alıcısından değil, mobil telefonlardan 
dinlendiği sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak genel söylem taşınma kolaylığı aç
tercih edildiği yönündedir. 

Dördüncü soruya karşılık verilen cevaplar farklılaşmaktadır. X3 radyoya alternatif olarak Karnaval’ı 
kullandığını belirtmektedir. Buna sebep olarak ise bu platformda yayın sırasında radyocunun 
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sanatçıyı soruyorlar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Hızlı hızlı soru soruyorlar. Yani eğleniyorum, 
eğlenmek için dinliyorum, sohbet için dinliyorum. Y2, ben sohbet için dinliyorum. Y1 

müzik, Y5 müzik. Y2 arkadaşlarına dönerek telefonlarınızdan kaldırın 
(Bu sırada gülüyor.) 

Katılımcıların ilk soruya verdiği yanıt değerlendirildiğindeX grubunun müzik dinlemek, Y grubunun 
ise müzik dinlemek ve bilgi edinmek için radyoyu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Düzenli olarak radyo 
dinleyen X grubunun müzik, radyoda görev yapan Y grubunun daha çok sohbet için radyo dinlediği 

grubun ortak eğiliminin daha çok müzik dinleme eğiliminde olduğu 

YouTube ve kendi müzik çalarım, X1 kendi müzik çalarımda müzikler var 
tubidy programı var,X4 aynen tubidy, özellikle müzik indirmek için o 

bir de Radyo Kulesi var, X4 Spotify var, X2 MYT varaynı şeye 
(Karnaval uygulamasına benzetiyor), Google play üzerinden çalışıyor yanıtlarını vermişlerdir.Y 

grubunun yanıtları ise şu şekildedir: Y2 Spotify, Y3 Spotify, Y5 Spotify, Y1 ben MP3 çalar dinliyorum
(Herkes buna gülüyor.) Y3 teki olarak Walkman (Gülüyor), Y3 Walkman, CD çaları var. 

Spotify, Karnavalda var genellikle Spotify kullanıyorum. Y4 Spotify’ı kafa hareketiyle 
şeklinde yanıt vermiştir. Y2 16 lira verdiğim için Spotfy’dan müzik 

dinlemeyi daha çok tercih ediyorum. (Bu sırada gülüyor.) 

Soruya verilen yanıtlara bakıldığında Y grubunda radyoya alternatif olarak Karnaval, kişisel müzik 
çoğunlukla Spotify’ın kullanıldığı görülmektedir. X grubunda da ise Karnaval ve Spotify’a ek 

olarak YouTube, Tubidy, Radyo Kulesi, MYT müzik uygulaması ve iTunes kullanılmaktadır. 

Üçüncü soru katılımcılar tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır.  Y3 radyoyu cep telefonundan 
dinlediğini çünkü taşıma konusunda kolaylık oluşturduğunu söylemiştir.Y3 telefon her şeyi 
barındırıyor, radyoyu da barındırıyor, Spotify’ı da barındırıyor cevabını vermiştir.Y2 
tane daha radyo taşıyacağıma telefonu tercih ederim şeklinde yorumlamıştır.Y2’nin yanıtından 
telefonu zaten radyo olarak gördüğü anlaşılmaktadır.  Y2 ikinci bir cihaz taşımaktansa cep 
telefonundan alternatif bir uygulamaya yönelmeyi daha doğru bulduğunu iletmiştir. Y5 cep 

ya da ulaşabildiği için radyoyu da bu araçla dinlediğini ifade etmiştir.

Her iki grupta da ağırlıklı yönelim radyonun cep telefonundan dinlendiği yönünde olsa da Y2 radyoyu 
bazen bilgisayardan da dinlediğini ifade etmiştir. Y3 radyoyu arabadan da dinlediğini ayrıca arabada 
sohbet programlarının dinlemenin daha keyifli olduğunu, telefonda ise müzik programlarını 
dinlemenin daha iyi olduğunu belirtmiştir. Öte yandan X grubunun tamamının radyoyu cep 
telefonlarından dinlediği bilgisine ulaşılmıştır. X1 en çok bize yakın telefon olduğu için telefondan 

evimde dinlediğimde normal radyo nostaljik radyodan dinliyorum
diyerek cevaplamıştır. X4 birkaç yıl öncesine kadar MP3 playerla dinlediğini fakat şuan telefonu 

se otobüs ve araçlarda radyo dinlediğini, X3 kulaklıkla dinleyebildiğim için
bildirmiştir. Dolayısıyla her iki grupta da radyonun radyo alıcısından değil, mobil telefonlardan 
dinlendiği sonucuna varılmıştır. Buna ek olarak genel söylem taşınma kolaylığı açısından telefonun 

Dördüncü soruya karşılık verilen cevaplar farklılaşmaktadır. X3 radyoya alternatif olarak Karnaval’ı 
kullandığını belirtmektedir. Buna sebep olarak ise bu platformda yayın sırasında radyocunun 

sanatçıyı soruyorlar yaşıyor mu yaşamıyor mu? Hızlı hızlı soru soruyorlar. Yani eğleniyorum, 
. Y1 yani ben de 

telefonlarınızdan kaldırın 

müzik dinlemek, Y grubunun 
ise müzik dinlemek ve bilgi edinmek için radyoyu tercih ettiği anlaşılmaktadır. Düzenli olarak radyo 
dinleyen X grubunun müzik, radyoda görev yapan Y grubunun daha çok sohbet için radyo dinlediği 

grubun ortak eğiliminin daha çok müzik dinleme eğiliminde olduğu 

kendi müzik çalarımda müzikler var 
le müzik indirmek için o 

MYT varaynı şeye 
yanıtlarını vermişlerdir.Y 

ben MP3 çalar dinliyorum 
Walkman, CD çaları var. (Herkes 

Y4 Spotify’ı kafa hareketiyle 
16 lira verdiğim için Spotfy’dan müzik 

Soruya verilen yanıtlara bakıldığında Y grubunda radyoya alternatif olarak Karnaval, kişisel müzik 
çoğunlukla Spotify’ın kullanıldığı görülmektedir. X grubunda da ise Karnaval ve Spotify’a ek 

olarak YouTube, Tubidy, Radyo Kulesi, MYT müzik uygulaması ve iTunes kullanılmaktadır.  

radyoyu cep telefonundan 
telefon her şeyi 

cevabını vermiştir.Y2 yanımda bir 
şeklinde yorumlamıştır.Y2’nin yanıtından 

telefonu zaten radyo olarak gördüğü anlaşılmaktadır.  Y2 ikinci bir cihaz taşımaktansa cep 
telefonundan alternatif bir uygulamaya yönelmeyi daha doğru bulduğunu iletmiştir. Y5 cep 

ya da ulaşabildiği için radyoyu da bu araçla dinlediğini ifade etmiştir. 

Her iki grupta da ağırlıklı yönelim radyonun cep telefonundan dinlendiği yönünde olsa da Y2 radyoyu 
ni ayrıca arabada 

sohbet programlarının dinlemenin daha keyifli olduğunu, telefonda ise müzik programlarını 
dinlemenin daha iyi olduğunu belirtmiştir. Öte yandan X grubunun tamamının radyoyu cep 

ize yakın telefon olduğu için telefondan 
evimde dinlediğimde normal radyo nostaljik radyodan dinliyorum 

diyerek cevaplamıştır. X4 birkaç yıl öncesine kadar MP3 playerla dinlediğini fakat şuan telefonu 
kulaklıkla dinleyebildiğim için 

bildirmiştir. Dolayısıyla her iki grupta da radyonun radyo alıcısından değil, mobil telefonlardan 
ısından telefonun 

Dördüncü soruya karşılık verilen cevaplar farklılaşmaktadır. X3 radyoya alternatif olarak Karnaval’ı 
kullandığını belirtmektedir. Buna sebep olarak ise bu platformda yayın sırasında radyocunun 
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görülebilmesi, her türden müzik listesinin bu platformda yer alması, çalan şarkı ve şarkıcı ile ilgili 
bilgilerin paylaşılması gibi içerikleri göstermektedir. X3 
görüntülü olarak radyo programının dinlenebilmesi de dikkat çekici. 
müziklerin. Her kesime de var, rock’da var, akustik müzik de var, arabesk müzik de var, Türk sanat 
müziği de var, halk müziği de var, hepsi var. Kendi radyonu seçiyorsun. Şarkı ekleyebiliyorsun, 
Şarkıyı değiştiremiyorsun ama şarkı
Spotify’ı da kullandım ben ama ücretli artık. Spotify ücretsiz olsa onu dinlerdim. X4 ben de Spotify’ın 
ücretli olması çok etkiliyor.Diğer yandan Y1 Radyoya alternatif olarak Spotify k
araya reklam girmediğini vurgulamıştır. Y4 
ettiğini buna neden olaraksa çevrimdışı kullanım özelliğinin olmasını göstermektedir.  Ayrıca 
Spotify’ın şarkıları internet tüketimi 
özellik olarak görmektedir. Bu konuda grup üyelerinin düşünceleri şu şekildedir. Y2 
öğrenci belgesiyle ücreti de düşüyor.Kullanımı çok rahat. Sanatçı radyosu var. 
radyosu var, kişiye özel şarkılar öneriyor bizim seçtiklerimiz falan diye. 
şey var. Müzik keşfetmek için. 

Beşinci soruya X4 evet, radyo kullanırdım, kullanıyordum zaten
yoktu, yanımda MP3 player vardı ondaki radyoyu kullanırdım ben
diğer üyeleri ise sırasıyla şu yanıtları vermişlerdir: X5 
taşırdım, X2 benim dedemin radyosu var ben onu kullanıyorum gerekince
radyo dinlerdim, mobil olarak taşımazdım.
grubunun bu soruya vermiş olduğu yanıtlar ise şu şekildedir: Y4 
herhalde,Y3 taşınılabilir bir boyutta olsaydı taş
onu taşırdım, MP3 player taşırdım, Y5 
anlaşılacağı üzere iki grubun da ortak tavrı radyo cihazı taşımamak yönündedir.  Öte yandan radyo 
dinleme imkanı veren MP3 playerların radyoya alternatif olarak tercih edilebileceği düşünülmektedir.  
Dolayısıyla verilen tepkilerden radyo cihazlarının araç ve ev dışında taşınmasının çok iyi bir seçenek 
olmadığı anlaşılmaktadır.  

X grubunun altıncı soruya vermiş olduğu yanıtlar şu şekildedir: X3 
etkiliyor tabi, YouTube’tan video izleyeceğime radyoyu tercih ettiğim oluyor
sürece radyo dinleyeceğim için bu şeylerin bana alternatif sunmasına gerek yok.Radyoda alı
olmadığımız söyleşi bazında bir şey olsa radyo dinlerim.
radyo telefonlarımızdaki analog radyo gibi bir şey oluyor. Analoga dönüş gibi bir şey arada 
gerçekleşiyor. X3 İnterneti falan mesela Fizy’de falan ücrets
telefonlarda radyo programının bir tercih olarak sunulmasının sebebi radyonun önemini 
kaybetmesinden kaynaklanıyor herhalde. X4 Spotify mesela çok internet yiyor, Facebook ne kadar 
yiyebilir ki, internet paketinin büyük 
bağlanmayı tercih eder Instagram’a. X5 hıhı
olduğu yerde televizyonun olduğu yerde radyo ancak ihtiyaç olursa dinlenir.
verdiği tepkiler de X grubuyla aynı yöndedir. Grup üyelerinin ortak kanısı internetin ucuz olmasının 
radyo dinleme eğilimini etkileyeceği şeklindedir. 
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r türden müzik listesinin bu platformda yer alması, çalan şarkı ve şarkıcı ile ilgili 
bilgilerin paylaşılması gibi içerikleri göstermektedir. X3 Karnaval’ın yapmış olduğu bir uygulama var 
görüntülü olarak radyo programının dinlenebilmesi de dikkat çekici. Kategoriler de içerisinde 
müziklerin. Her kesime de var, rock’da var, akustik müzik de var, arabesk müzik de var, Türk sanat 
müziği de var, halk müziği de var, hepsi var. Kendi radyonu seçiyorsun. Şarkı ekleyebiliyorsun, 
Şarkıyı değiştiremiyorsun ama şarkıcı ile ilgili ufak bir metin oluyor. Ses kalitesini sen seçebiliyorsun. 
Spotify’ı da kullandım ben ama ücretli artık. Spotify ücretsiz olsa onu dinlerdim. X4 ben de Spotify’ın 

Diğer yandan Y1 Radyoya alternatif olarak Spotify kullandığını çünkü 
araya reklam girmediğini vurgulamıştır. Y4 kesintisiz müzik için yanıtını vermiştir. Y3 Spotify’ı tercih 
ettiğini buna neden olaraksa çevrimdışı kullanım özelliğinin olmasını göstermektedir.  Ayrıca 
Spotify’ın şarkıları internet tüketimi gerektirmeden tekrar tekrar dinletebilmesini çok başarılı bir 
özellik olarak görmektedir. Bu konuda grup üyelerinin düşünceleri şu şekildedir. Y2 
öğrenci belgesiyle ücreti de düşüyor.Kullanımı çok rahat. Sanatçı radyosu var. Y3 
radyosu var, kişiye özel şarkılar öneriyor bizim seçtiklerimiz falan diye. Y2 Spotify’da keşfet diye bir 

evet, radyo kullanırdım, kullanıyordum zaten, bundan önceki telefonumda radyo 
er vardı ondaki radyoyu kullanırdım ben şeklinde yanıt vermiştir. Grubun 

diğer üyeleri ise sırasıyla şu yanıtları vermişlerdir: X5 ben kullanırdım,  can sıkıntısını gidermek için 
benim dedemin radyosu var ben onu kullanıyorum gerekince, X1 ihtiyacım olduğu sürece 

radyo dinlerdim, mobil olarak taşımazdım.X3 ben MP3 player kullanırdım, radyo taşımazdım.
grubunun bu soruya vermiş olduğu yanıtlar ise şu şekildedir: Y4 hayır, taşımaz ve dinlemezdim 

taşınılabilir bir boyutta olsaydı taşırdım, Y2 müzik dinlemek için başka bir imkan varsa 
, Y5 taşımazdım evde dinlerdim herhalde. Karşılıklı ifadelerden de 

anlaşılacağı üzere iki grubun da ortak tavrı radyo cihazı taşımamak yönündedir.  Öte yandan radyo 
e imkanı veren MP3 playerların radyoya alternatif olarak tercih edilebileceği düşünülmektedir.  

Dolayısıyla verilen tepkilerden radyo cihazlarının araç ve ev dışında taşınmasının çok iyi bir seçenek 

iş olduğu yanıtlar şu şekildedir: X3 internet paketleri tercihimizi 
etkiliyor tabi, YouTube’tan video izleyeceğime radyoyu tercih ettiğim oluyor. X1 ihtiyacım olduğu 
sürece radyo dinleyeceğim için bu şeylerin bana alternatif sunmasına gerek yok.Radyoda alı
olmadığımız söyleşi bazında bir şey olsa radyo dinlerim. X2 internetin yetmemesi durumunda dijital 
radyo telefonlarımızdaki analog radyo gibi bir şey oluyor. Analoga dönüş gibi bir şey arada 

İnterneti falan mesela Fizy’de falan ücretsiz yaptılar mesela, X1 
telefonlarda radyo programının bir tercih olarak sunulmasının sebebi radyonun önemini 
kaybetmesinden kaynaklanıyor herhalde. X4 Spotify mesela çok internet yiyor, Facebook ne kadar 
yiyebilir ki, internet paketinin büyük bölümü Spotify’a gidiyor. O yüzden kişiler genelde WiFi ile 
bağlanmayı tercih eder Instagram’a. X5 hıhı(onaylıyor). X1 İnternetin olduğu yerde, YouTube’un 
olduğu yerde televizyonun olduğu yerde radyo ancak ihtiyaç olursa dinlenir.Y grubunun bu soruya 

ği tepkiler de X grubuyla aynı yöndedir. Grup üyelerinin ortak kanısı internetin ucuz olmasının 
radyo dinleme eğilimini etkileyeceği şeklindedir.  

r türden müzik listesinin bu platformda yer alması, çalan şarkı ve şarkıcı ile ilgili 
Karnaval’ın yapmış olduğu bir uygulama var 

Kategoriler de içerisinde 
müziklerin. Her kesime de var, rock’da var, akustik müzik de var, arabesk müzik de var, Türk sanat 
müziği de var, halk müziği de var, hepsi var. Kendi radyonu seçiyorsun. Şarkı ekleyebiliyorsun, 

cı ile ilgili ufak bir metin oluyor. Ses kalitesini sen seçebiliyorsun. 
Spotify’ı da kullandım ben ama ücretli artık. Spotify ücretsiz olsa onu dinlerdim. X4 ben de Spotify’ın 

ullandığını çünkü 
yanıtını vermiştir. Y3 Spotify’ı tercih 

ettiğini buna neden olaraksa çevrimdışı kullanım özelliğinin olmasını göstermektedir.  Ayrıca 
gerektirmeden tekrar tekrar dinletebilmesini çok başarılı bir 

özellik olarak görmektedir. Bu konuda grup üyelerinin düşünceleri şu şekildedir. Y2 Spotify çok iyi 
Y3 Evet sanatçı 

Spotify’da keşfet diye bir 

bundan önceki telefonumda radyo 
şeklinde yanıt vermiştir. Grubun 

ben kullanırdım,  can sıkıntısını gidermek için 
iyacım olduğu sürece 

ben MP3 player kullanırdım, radyo taşımazdım. Y 
hayır, taşımaz ve dinlemezdim 

müzik dinlemek için başka bir imkan varsa 
. Karşılıklı ifadelerden de 

anlaşılacağı üzere iki grubun da ortak tavrı radyo cihazı taşımamak yönündedir.  Öte yandan radyo 
e imkanı veren MP3 playerların radyoya alternatif olarak tercih edilebileceği düşünülmektedir.  

Dolayısıyla verilen tepkilerden radyo cihazlarının araç ve ev dışında taşınmasının çok iyi bir seçenek 

internet paketleri tercihimizi 
ihtiyacım olduğu 

sürece radyo dinleyeceğim için bu şeylerin bana alternatif sunmasına gerek yok.Radyoda alışık 
internetin yetmemesi durumunda dijital 

radyo telefonlarımızdaki analog radyo gibi bir şey oluyor. Analoga dönüş gibi bir şey arada 
X1 bence akıllı 

telefonlarda radyo programının bir tercih olarak sunulmasının sebebi radyonun önemini 
kaybetmesinden kaynaklanıyor herhalde. X4 Spotify mesela çok internet yiyor, Facebook ne kadar 

bölümü Spotify’a gidiyor. O yüzden kişiler genelde WiFi ile 
İnternetin olduğu yerde, YouTube’un 

Y grubunun bu soruya 
ği tepkiler de X grubuyla aynı yöndedir. Grup üyelerinin ortak kanısı internetin ucuz olmasının 
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SONUÇ 

İlk elektronik kitle iletişim aracı olan radyodan üretildiği yılların koşullarında beklenen sesi kablo 
bağlantısı olmadan uzak noktalara iletmesi olmuştur. Radyo ilk görevini başarıyla gerçekleştirmiş olsa 
da televizyonun icadıyla birlikte radyo uzaklara h
Kitleler çok hızlı bir şekilde radyo kullanmayı bırakıp televizyon edinince radyo farklı alternatiflerle 
var olmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda transistör kullanımıyla birlikte radyonun boyutları küçültülerek 
televizyonun sabit olma dezavantajını mobil kullanılabilme ile avantaja çevrilmiştir. Bu özellik 
radyoyu televizyon karşısında rakipsiz kılsa da cep telefonlarının icadı ve yaygınlaşması uzun vadede 
radyoya yeni bir tehdit oluşmuştur. Önceleri telefonların
gelmesiyle radyo alıcılarının tekeli sona ermiştir. Bu durum kullanıcıların tek bir cihaz taşıma yönünde 
eğilim göstermeleriyle sonuçlanmıştır. İlk etapta masum gibi görünen bu gelişme, cep telefonlarının 
bilgisayar ve internet desteği almasıyla birlikte radyo yayıncılığını ciddi şekilde etkileyecek 
alternatiflerin doğmasına zemin hazırlamıştır. 

Televizyonun radyonun toplumları bilgilendirme ve haber verme işlevini ele geçirmesi ve program 
içeriğini kullanmasından sonra radyo yayıncılarının müzik yayınlarına ağırlık verdikleri bilinmektedir. 
Bu perspektiften bakıldığında günümüzde devlet destekli radyoların dışında neredeyse tüm radyo 
istasyonlarının müziklerle dinleyici çekme eğiliminde olduğu fark edilmekted
kitlelerin gözünde bir müzik dinleme aracı olarak yer etmesinde en önemli etken olmuştur. Dolayısıyla 
kitlelerin müzik dinleme tavrını etkileyecek her gelişme radyo için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. 
Müzik sektöründeki gelişmeler müziğin taşınabilir aygıtlarda kullanılabilmesiyle imkan tanıdıkça 
kişisel müzik çalar kullanımı da artmıştır. Kaset çalar ile başlayan müzik çalma araçları kısa sürede 
CD çalar, DVD çalar ev MP3 çalarlar ile her geçen gün kullanımı kolaylaşan ve kapasite
portatif cihazlar olarak kitlelerin yaşantısına dahil olmuşlardır. Günümüzde bu zincirin son halkasını 
cep telefonları oluşturmaktadır. Artık tek bir cihazla kişisel müzik listesi oluşturmak, radyo dinlemek 
ve internet bağlantılı müzik platformlarına erişmek mümkündür. 

Yapılan araştırmanın sonuçları gençlerin radyo yayınlarına mobil telefonlarından ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Gençler radyoyu müzik dinleme ve keşfetme aracı olarak kullanmaktadır. Bununla 
birlikte sorulara verilen tepkilerde
yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu platformlar içerisinde Spotify sunmuş olduğu olanaklar neticesinde 
ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların tepkileri doğrultusunda Spotify’ın çevrim dışı dinleme 
sunması, benzer şarkı ve şarkıcıların önerisini yapması gibi özellikleriyle radyo karşısında avantajlı 
duruma geldiği söylenebilir. Öte yandan yapılan araştırma çerçevesinde radyonun son kalesinin 
ücretsiz yayın yapmak olduğunu söylemek doğru bir 
katılımcıların görüşlerini etkilememek adına yer verilmese de kullanıcıların neredeyse hepsinin eğer 
kullanım ücreti gerektirmeseydi kesinlikle Spotify kullanırdım şeklinde görüş bildirmesi tesadüf 
değildir.  

Genel bir değerlendirme yapılacak olunursa radyonun alternatif müzik platformları karşısında 
avantajını kaybetmek üzere olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde öğrencilerin radyo cihazlarından 
değil mobil telefonlardan radyo dinlediği görülmektedir. Bu durum radyonun
tercih olmaktan çıkıp alternatif bir uygulamaya dönüşmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla radyo 
yapımcılarının ve programcılarının dinleyici çekebilmek için sosyal medyayı kullanmak yerine 
alternatif içerikler üretmesi gerekmektedir.
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İlk elektronik kitle iletişim aracı olan radyodan üretildiği yılların koşullarında beklenen sesi kablo 
bağlantısı olmadan uzak noktalara iletmesi olmuştur. Radyo ilk görevini başarıyla gerçekleştirmiş olsa 
da televizyonun icadıyla birlikte radyo uzaklara haber iletme misyonunu televizyona kaptırmıştır. 
Kitleler çok hızlı bir şekilde radyo kullanmayı bırakıp televizyon edinince radyo farklı alternatiflerle 
var olmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda transistör kullanımıyla birlikte radyonun boyutları küçültülerek 
televizyonun sabit olma dezavantajını mobil kullanılabilme ile avantaja çevrilmiştir. Bu özellik 
radyoyu televizyon karşısında rakipsiz kılsa da cep telefonlarının icadı ve yaygınlaşması uzun vadede 
radyoya yeni bir tehdit oluşmuştur. Önceleri telefonların radyo olarak kullanılabilmesinin olanaklı hale 
gelmesiyle radyo alıcılarının tekeli sona ermiştir. Bu durum kullanıcıların tek bir cihaz taşıma yönünde 
eğilim göstermeleriyle sonuçlanmıştır. İlk etapta masum gibi görünen bu gelişme, cep telefonlarının 

gisayar ve internet desteği almasıyla birlikte radyo yayıncılığını ciddi şekilde etkileyecek 
alternatiflerin doğmasına zemin hazırlamıştır.  

Televizyonun radyonun toplumları bilgilendirme ve haber verme işlevini ele geçirmesi ve program 
ından sonra radyo yayıncılarının müzik yayınlarına ağırlık verdikleri bilinmektedir. 

Bu perspektiften bakıldığında günümüzde devlet destekli radyoların dışında neredeyse tüm radyo 
istasyonlarının müziklerle dinleyici çekme eğiliminde olduğu fark edilmektedir. Bu tavır radyonun 
kitlelerin gözünde bir müzik dinleme aracı olarak yer etmesinde en önemli etken olmuştur. Dolayısıyla 
kitlelerin müzik dinleme tavrını etkileyecek her gelişme radyo için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. 

müziğin taşınabilir aygıtlarda kullanılabilmesiyle imkan tanıdıkça 
kişisel müzik çalar kullanımı da artmıştır. Kaset çalar ile başlayan müzik çalma araçları kısa sürede 
CD çalar, DVD çalar ev MP3 çalarlar ile her geçen gün kullanımı kolaylaşan ve kapasite
portatif cihazlar olarak kitlelerin yaşantısına dahil olmuşlardır. Günümüzde bu zincirin son halkasını 
cep telefonları oluşturmaktadır. Artık tek bir cihazla kişisel müzik listesi oluşturmak, radyo dinlemek 

rmlarına erişmek mümkündür.  

Yapılan araştırmanın sonuçları gençlerin radyo yayınlarına mobil telefonlarından ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Gençler radyoyu müzik dinleme ve keşfetme aracı olarak kullanmaktadır. Bununla 
birlikte sorulara verilen tepkilerden radyo reklamlarının gençleri alternatif müzik platformlarına 
yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu platformlar içerisinde Spotify sunmuş olduğu olanaklar neticesinde 
ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların tepkileri doğrultusunda Spotify’ın çevrim dışı dinleme 
sunması, benzer şarkı ve şarkıcıların önerisini yapması gibi özellikleriyle radyo karşısında avantajlı 
duruma geldiği söylenebilir. Öte yandan yapılan araştırma çerçevesinde radyonun son kalesinin 
ücretsiz yayın yapmak olduğunu söylemek doğru bir yaklaşım olacaktır. Araştırma sorularında 
katılımcıların görüşlerini etkilememek adına yer verilmese de kullanıcıların neredeyse hepsinin eğer 
kullanım ücreti gerektirmeseydi kesinlikle Spotify kullanırdım şeklinde görüş bildirmesi tesadüf 

bir değerlendirme yapılacak olunursa radyonun alternatif müzik platformları karşısında 
avantajını kaybetmek üzere olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde öğrencilerin radyo cihazlarından 
değil mobil telefonlardan radyo dinlediği görülmektedir. Bu durum radyonun müzik dinlemek için ilk 
tercih olmaktan çıkıp alternatif bir uygulamaya dönüşmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla radyo 
yapımcılarının ve programcılarının dinleyici çekebilmek için sosyal medyayı kullanmak yerine 
alternatif içerikler üretmesi gerekmektedir.  

İlk elektronik kitle iletişim aracı olan radyodan üretildiği yılların koşullarında beklenen sesi kablo 
bağlantısı olmadan uzak noktalara iletmesi olmuştur. Radyo ilk görevini başarıyla gerçekleştirmiş olsa 

aber iletme misyonunu televizyona kaptırmıştır. 
Kitleler çok hızlı bir şekilde radyo kullanmayı bırakıp televizyon edinince radyo farklı alternatiflerle 
var olmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda transistör kullanımıyla birlikte radyonun boyutları küçültülerek 
televizyonun sabit olma dezavantajını mobil kullanılabilme ile avantaja çevrilmiştir. Bu özellik 
radyoyu televizyon karşısında rakipsiz kılsa da cep telefonlarının icadı ve yaygınlaşması uzun vadede 

radyo olarak kullanılabilmesinin olanaklı hale 
gelmesiyle radyo alıcılarının tekeli sona ermiştir. Bu durum kullanıcıların tek bir cihaz taşıma yönünde 
eğilim göstermeleriyle sonuçlanmıştır. İlk etapta masum gibi görünen bu gelişme, cep telefonlarının 

gisayar ve internet desteği almasıyla birlikte radyo yayıncılığını ciddi şekilde etkileyecek 

Televizyonun radyonun toplumları bilgilendirme ve haber verme işlevini ele geçirmesi ve program 
ından sonra radyo yayıncılarının müzik yayınlarına ağırlık verdikleri bilinmektedir. 

Bu perspektiften bakıldığında günümüzde devlet destekli radyoların dışında neredeyse tüm radyo 
ir. Bu tavır radyonun 

kitlelerin gözünde bir müzik dinleme aracı olarak yer etmesinde en önemli etken olmuştur. Dolayısıyla 
kitlelerin müzik dinleme tavrını etkileyecek her gelişme radyo için bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. 

müziğin taşınabilir aygıtlarda kullanılabilmesiyle imkan tanıdıkça 
kişisel müzik çalar kullanımı da artmıştır. Kaset çalar ile başlayan müzik çalma araçları kısa sürede 
CD çalar, DVD çalar ev MP3 çalarlar ile her geçen gün kullanımı kolaylaşan ve kapasitesi genişleyen 
portatif cihazlar olarak kitlelerin yaşantısına dahil olmuşlardır. Günümüzde bu zincirin son halkasını 
cep telefonları oluşturmaktadır. Artık tek bir cihazla kişisel müzik listesi oluşturmak, radyo dinlemek 

Yapılan araştırmanın sonuçları gençlerin radyo yayınlarına mobil telefonlarından ulaştığını ortaya 
koymaktadır. Gençler radyoyu müzik dinleme ve keşfetme aracı olarak kullanmaktadır. Bununla 

n radyo reklamlarının gençleri alternatif müzik platformlarına 
yönlendirdiği anlaşılmaktadır. Bu platformlar içerisinde Spotify sunmuş olduğu olanaklar neticesinde 
ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların tepkileri doğrultusunda Spotify’ın çevrim dışı dinleme seçeneği 
sunması, benzer şarkı ve şarkıcıların önerisini yapması gibi özellikleriyle radyo karşısında avantajlı 
duruma geldiği söylenebilir. Öte yandan yapılan araştırma çerçevesinde radyonun son kalesinin 

yaklaşım olacaktır. Araştırma sorularında 
katılımcıların görüşlerini etkilememek adına yer verilmese de kullanıcıların neredeyse hepsinin eğer 
kullanım ücreti gerektirmeseydi kesinlikle Spotify kullanırdım şeklinde görüş bildirmesi tesadüf 

bir değerlendirme yapılacak olunursa radyonun alternatif müzik platformları karşısında 
avantajını kaybetmek üzere olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde öğrencilerin radyo cihazlarından 

müzik dinlemek için ilk 
tercih olmaktan çıkıp alternatif bir uygulamaya dönüşmesine sebep olmuştur. Dolayısıyla radyo 
yapımcılarının ve programcılarının dinleyici çekebilmek için sosyal medyayı kullanmak yerine 
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Alternatif Medya ve Anaakıma Karşı Yayıncılık

 
Bayram ÇAĞLAR, Dr., Kocaeli Üniversitesi, bayram_caglar@yahoo.com.tr

 
Özet 
 

Bu çalışmada genelde alternatif medya, özelde ise alternatif televizyon kavramları üzerinde durulmuştur. 
Çalışma alternatif medyanın kurumsal, ideolojik, siyasi, kültürel temelleriyle toplumsal talepler 
bağlamları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çal
(televizyon) karşı, iktidar dışı kalmış kesimlerin ve toplulukların kendi kitle medyasını (televizyonunu) 
yaratma potansiyeli sorunsalına odaklanmaktadır. Çalışmada bugüne kadar yapılan çalışmalardaki 
kuramsal çerçevenin önerdikleriyle Türkiye’de var olan alternatif medya örnekleriyle sınanması ve bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, kuramsal çerçeveye uygunluk taşıyan sınırlı sayıda 
alternatif medya örneğinin varlığına şahit olunurken, özellikle alternati
ekonomik ve finansal olmak üzere, anaakımı taklit etme, anaakımın yararlandığı haber kaynaklarını 
kullanma, yayıncılığa radikal sol ideolojik yaklaşım, yetersiz ve eğitimsiz personel, en önemlisi de hukuki 
ve yasal zorluklarla karşı karşıya olmaları temel açmazlarını oluşturdukları tespit edilmiştir. Alternatif 
medya kuramına göre anaakım medya egemen/yönetici sınıfın beklentisi doğrultusunda ve ideolojik 
yönünde oluşturduğu söyleme ve sistemin devamına yönelik hegemonyanın
destek olmaktadır. Söz konusu medya kurumlarının yayın politikaları da ağırlık olarak devlet ve hükümet 
söylemini benimsemek şeklindedir. Alternatif medya kuramcılarının geliştirdikleri medyada ise baskın 
olmayan, mümkünse karşı-hegemonik bir söylem ve temsile yer verilmektedir. Söz konusu medyadaki 
haberler ve programlar konularını alternatif toplumsal eyleyiciler olan örneğin yoksullar, ezilenler, 
marjinalleştirilmişler, sıradan işçi, kadın ve çocuk gibi özneleri seçerek merkeze
oluştururlar. Bu tür medya içeriği meselelere dâhil olanların ve doğrudan katılımın gerçekleştiği bir 
konumdan temsil ettiği gruplardaki bireylerce üretilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anaakım Medya

 

Broadcasting Against Alternative Media And Mainstream Media

Abstract 

This study focuses on the concepts of the alternative media in general and the alternative television in 
particular. The study aims to give information about the social demand by using the corporate, 
ideological, political, cultural basis of media. The stu
communities to create their own mass media (Television) against the dominant mainstream media 
(Television) problem. In the study, the information is assessed with the help of the theoretical framework 
propositions from the studies carried out until today and the alternative media examples in Turkey. In the 
study, while witnessing a limited amount of alternative media examples in accordance with the theoretical 
framework, it is identified that the altern
mainstream media, benefiting from the news sources of mainstream media, having a radical leftist 
approach to broadcasting, not having enough and educated personnel, and most importantly f
difficulties. According to the alternative media theory, the mainstream media supports the discourse upon 
the expectations and ideology of the dominant/administrative class and the continuation of the system in 
regard to building hegemony with 
approach has a more significant role, especially in contradictory subjects. This media encompasses a 
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Alternatif Medya ve Anaakıma Karşı Yayıncılık 
 

Dr., Kocaeli Üniversitesi, bayram_caglar@yahoo.com.tr 

Bu çalışmada genelde alternatif medya, özelde ise alternatif televizyon kavramları üzerinde durulmuştur. 
Çalışma alternatif medyanın kurumsal, ideolojik, siyasi, kültürel temelleriyle toplumsal talepler 
bağlamları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Çalışma egemen-dominant anaakım medyaya 
(televizyon) karşı, iktidar dışı kalmış kesimlerin ve toplulukların kendi kitle medyasını (televizyonunu) 
yaratma potansiyeli sorunsalına odaklanmaktadır. Çalışmada bugüne kadar yapılan çalışmalardaki 

n önerdikleriyle Türkiye’de var olan alternatif medya örnekleriyle sınanması ve bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, kuramsal çerçeveye uygunluk taşıyan sınırlı sayıda 
alternatif medya örneğinin varlığına şahit olunurken, özellikle alternatif televizyon yayıncılığının başta 
ekonomik ve finansal olmak üzere, anaakımı taklit etme, anaakımın yararlandığı haber kaynaklarını 
kullanma, yayıncılığa radikal sol ideolojik yaklaşım, yetersiz ve eğitimsiz personel, en önemlisi de hukuki 

arla karşı karşıya olmaları temel açmazlarını oluşturdukları tespit edilmiştir. Alternatif 
medya kuramına göre anaakım medya egemen/yönetici sınıfın beklentisi doğrultusunda ve ideolojik 
yönünde oluşturduğu söyleme ve sistemin devamına yönelik hegemonyanın tesisine kullandığı dille 

Söz konusu medya kurumlarının yayın politikaları da ağırlık olarak devlet ve hükümet 
söylemini benimsemek şeklindedir. Alternatif medya kuramcılarının geliştirdikleri medyada ise baskın 

hegemonik bir söylem ve temsile yer verilmektedir. Söz konusu medyadaki 
haberler ve programlar konularını alternatif toplumsal eyleyiciler olan örneğin yoksullar, ezilenler, 
marjinalleştirilmişler, sıradan işçi, kadın ve çocuk gibi özneleri seçerek merkeze
oluştururlar. Bu tür medya içeriği meselelere dâhil olanların ve doğrudan katılımın gerçekleştiği bir 
konumdan temsil ettiği gruplardaki bireylerce üretilmektedir. 

Anaakım Medya, Alternatif Medya, Alternatif Televizyon. 

Broadcasting Against Alternative Media And Mainstream Media

This study focuses on the concepts of the alternative media in general and the alternative television in 
particular. The study aims to give information about the social demand by using the corporate, 
ideological, political, cultural basis of media. The study focuses on the potential of the left
communities to create their own mass media (Television) against the dominant mainstream media 
(Television) problem. In the study, the information is assessed with the help of the theoretical framework 
propositions from the studies carried out until today and the alternative media examples in Turkey. In the 
study, while witnessing a limited amount of alternative media examples in accordance with the theoretical 
framework, it is identified that the alternative television broadcasting has difficulties such as imitating the 
mainstream media, benefiting from the news sources of mainstream media, having a radical leftist 
approach to broadcasting, not having enough and educated personnel, and most importantly f
difficulties. According to the alternative media theory, the mainstream media supports the discourse upon 
the expectations and ideology of the dominant/administrative class and the continuation of the system in 
regard to building hegemony with the language it uses. As for journalism, it is claimed that ideological 
approach has a more significant role, especially in contradictory subjects. This media encompasses a 

 

Bu çalışmada genelde alternatif medya, özelde ise alternatif televizyon kavramları üzerinde durulmuştur. 
Çalışma alternatif medyanın kurumsal, ideolojik, siyasi, kültürel temelleriyle toplumsal talepler 

dominant anaakım medyaya 
(televizyon) karşı, iktidar dışı kalmış kesimlerin ve toplulukların kendi kitle medyasını (televizyonunu) 
yaratma potansiyeli sorunsalına odaklanmaktadır. Çalışmada bugüne kadar yapılan çalışmalardaki 

n önerdikleriyle Türkiye’de var olan alternatif medya örnekleriyle sınanması ve bir 
değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, kuramsal çerçeveye uygunluk taşıyan sınırlı sayıda 

f televizyon yayıncılığının başta 
ekonomik ve finansal olmak üzere, anaakımı taklit etme, anaakımın yararlandığı haber kaynaklarını 
kullanma, yayıncılığa radikal sol ideolojik yaklaşım, yetersiz ve eğitimsiz personel, en önemlisi de hukuki 

arla karşı karşıya olmaları temel açmazlarını oluşturdukları tespit edilmiştir. Alternatif 
medya kuramına göre anaakım medya egemen/yönetici sınıfın beklentisi doğrultusunda ve ideolojik 

tesisine kullandığı dille 
Söz konusu medya kurumlarının yayın politikaları da ağırlık olarak devlet ve hükümet 

söylemini benimsemek şeklindedir. Alternatif medya kuramcılarının geliştirdikleri medyada ise baskın 
hegemonik bir söylem ve temsile yer verilmektedir. Söz konusu medyadaki 

haberler ve programlar konularını alternatif toplumsal eyleyiciler olan örneğin yoksullar, ezilenler, 
marjinalleştirilmişler, sıradan işçi, kadın ve çocuk gibi özneleri seçerek merkeze koymalarıyla 
oluştururlar. Bu tür medya içeriği meselelere dâhil olanların ve doğrudan katılımın gerçekleştiği bir 

Broadcasting Against Alternative Media And Mainstream Media 

This study focuses on the concepts of the alternative media in general and the alternative television in 
particular. The study aims to give information about the social demand by using the corporate, 

dy focuses on the potential of the left-out groups and 
communities to create their own mass media (Television) against the dominant mainstream media 
(Television) problem. In the study, the information is assessed with the help of the theoretical framework 
propositions from the studies carried out until today and the alternative media examples in Turkey. In the 
study, while witnessing a limited amount of alternative media examples in accordance with the theoretical 

ative television broadcasting has difficulties such as imitating the 
mainstream media, benefiting from the news sources of mainstream media, having a radical leftist 
approach to broadcasting, not having enough and educated personnel, and most importantly facing legal 
difficulties. According to the alternative media theory, the mainstream media supports the discourse upon 
the expectations and ideology of the dominant/administrative class and the continuation of the system in 

the language it uses. As for journalism, it is claimed that ideological 
approach has a more significant role, especially in contradictory subjects. This media encompasses a 
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counter-hegemonic and representative discourse. The programs and news in the media 
their subjects by putting alternative social actuators such as the poor, the oppressed, the marginalized, 
ordinary workers, woman and children in the center. These kinds of media content are produced by those 
who are involved in these types 
participation. 

Keywords: Mainstream Media, Alternative Media, 

 

GİRİŞ 

Emek dünyası, ötekileştirilmiş topluluklar, marjinalleştirilmişler (LGBT), azınlıklar
topluluklar, gayr-i Müslim kesimler, çevre sorunları ve çözüm önerilerinde bulunanlar, kadın, çocuk, 
hayvan hakları savunucuları gibi ilk akla gelen ve toplum algısının pek alışık olmadığı haber 
aktörlerinin anaakım kitle iletişim araçlarında yer alm
çerçevelendiği, hayatlarının öznesi olmayıp, edilgen bir bakış açısıyla konumlandırıldıkları açık ve 
bilinen bir gerçekliktir. Hâkim düşüncenin taşıyıcısı olarak tarif edilen anaakım merkez medyaya 
(Gerbner, 2014, s. 294-295) karşı ya da onun değinmediği konu ve sorunlara yönelik geliştirilecek 
alternatif yayıncılık anlayışı günümüzde çokça tartışılan iletişim biçimi olarak kendini dayatmaktadır. 
Bu bağlamda adı zikredilenlerin toplumsal pratiklerinin bir çabası ve izdüş
zamanda demokrasinin bir gereği kamusal alanda görünür olma ve karşı temsil üretme ihtiyacının 
giderilmesinde alternatif medya araçları önemli bir yer tutmaktadır (
Medya ve Anaakıma Karşı Yayıncılık” 
üzerinde yoğunlaşarak hegemonya, ideoloji, kültür ve medya ilişkilerini irdelemiş, egemen anaakımın 
etkisinin kırılması ya da en azından farklı iletişim mecralarının var olabileceğini alternatif televi
yayını çerçevesinde ortaya koymuştur. Ayrıca alternatiflik olgusu, kuramın öncüleri Atton, Carpentier, 
Camaerts, Downing ve Bailey gibi araştırmacıların temel argümanlarının ışığında işlenirken, 
Türkiye’den alternatif medya örnekleri ve bu alanda çalı
kurum ve kuruluşlarda çalışan ya da yönetici konumunda bulanların bu medya hakkındaki 
değerlendirmeleri serimlenmiştir.Bu yaklaşımların önerdiği öncüllerle alternatif yayıncılık anlayışı 
televizyon haberleri merkeze alınarak analiz edilmiştir. Alternatif medya örneği olarak, kendilerini 
siyasal ve yönetsel manada sisteme muhalif olarak tanımlayan aynı zamanda Alevi toplumuna yönelik 
yayınlarıyla dikkat çeken Yol TV seçilmiştir. Söz konusu televizyonun alternatif
Aralık 2016 tarihleri arasında 
haberinkonusu, adı geçenler, kaynakları ve genel çerçeve kategorileriyle sınırlandırılmıştır.

Anaakım MedyanınHegemonyası 

Kitle İletişim Araçları (KİA) o kadar çok şey yazıp çizmiş bunları öylesine abartmış ve çelişkili şeyler 
anlatmış, işlerine gelmeyen şeyleri ısrarla görmezden gelmiştir ki insanların bu araçlara güveni ve 
inancı kalmamıştır (Mills, 1974, s. 443). Özellikle
oluşmasını engellediği boş zamanlarda insanların birbirleriyle oturup ciddi şeyler konuşmalarını, 
aralarında kanaat alışverişinde bulunmalarına imkân bırakmadığı vurgulanmaktadır (Mills, 1974).  
Anaakım medyanın iddia edildiği gibi artık kamusal çıkarların bekçisi olmadığı ekonomik olduğu 
kadar siyasal bir iktidar çıkar merkezi haline geldiği ve kendi öz çıkarlarını ilk planda tuttuğu 
belirtilmektedir (Alankuş, 2008, s. 127). Anaakım skalası üzerinde gösterilen g
araçlarının birçoğunun eğlence amaçlı bir kimlik üzerinden yürüdüğü kamusal olaylarla ilgili 
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hegemonic and representative discourse. The programs and news in the media 
their subjects by putting alternative social actuators such as the poor, the oppressed, the marginalized, 
ordinary workers, woman and children in the center. These kinds of media content are produced by those 
who are involved in these types of matters and those who are at the location where there is a direct 

Mainstream Media, Alternative Media, Alternative Television. 

Emek dünyası, ötekileştirilmiş topluluklar, marjinalleştirilmişler (LGBT), azınlıklar
i Müslim kesimler, çevre sorunları ve çözüm önerilerinde bulunanlar, kadın, çocuk, 

hayvan hakları savunucuları gibi ilk akla gelen ve toplum algısının pek alışık olmadığı haber 
aktörlerinin anaakım kitle iletişim araçlarında yer almadığı alsa dahi mağduriyet temelinde 
çerçevelendiği, hayatlarının öznesi olmayıp, edilgen bir bakış açısıyla konumlandırıldıkları açık ve 
bilinen bir gerçekliktir. Hâkim düşüncenin taşıyıcısı olarak tarif edilen anaakım merkez medyaya 

karşı ya da onun değinmediği konu ve sorunlara yönelik geliştirilecek 
alternatif yayıncılık anlayışı günümüzde çokça tartışılan iletişim biçimi olarak kendini dayatmaktadır. 
Bu bağlamda adı zikredilenlerin toplumsal pratiklerinin bir çabası ve izdüşümü olarak ve aynı 
zamanda demokrasinin bir gereği kamusal alanda görünür olma ve karşı temsil üretme ihtiyacının 
giderilmesinde alternatif medya araçları önemli bir yer tutmaktadır (Bailey vd, 2007, s. 15). “Alternatif 
Medya ve Anaakıma Karşı Yayıncılık” başlıklı çalışma, anaakım ve alternatif medya konuları 
üzerinde yoğunlaşarak hegemonya, ideoloji, kültür ve medya ilişkilerini irdelemiş, egemen anaakımın 
etkisinin kırılması ya da en azından farklı iletişim mecralarının var olabileceğini alternatif televi
yayını çerçevesinde ortaya koymuştur. Ayrıca alternatiflik olgusu, kuramın öncüleri Atton, Carpentier, 
Camaerts, Downing ve Bailey gibi araştırmacıların temel argümanlarının ışığında işlenirken, 
Türkiye’den alternatif medya örnekleri ve bu alanda çalışma yapan iletişim bilimcilerin yaklaşımları, 
kurum ve kuruluşlarda çalışan ya da yönetici konumunda bulanların bu medya hakkındaki 
değerlendirmeleri serimlenmiştir.Bu yaklaşımların önerdiği öncüllerle alternatif yayıncılık anlayışı 

rkeze alınarak analiz edilmiştir. Alternatif medya örneği olarak, kendilerini 
siyasal ve yönetsel manada sisteme muhalif olarak tanımlayan aynı zamanda Alevi toplumuna yönelik 
yayınlarıyla dikkat çeken Yol TV seçilmiştir. Söz konusu televizyonun alternatiflik olgusu 

 anahaber bültenlerinin incelenmesiyle sınanmıştır. İnceleme 
haberinkonusu, adı geçenler, kaynakları ve genel çerçeve kategorileriyle sınırlandırılmıştır.

 

Kitle İletişim Araçları (KİA) o kadar çok şey yazıp çizmiş bunları öylesine abartmış ve çelişkili şeyler 
anlatmış, işlerine gelmeyen şeyleri ısrarla görmezden gelmiştir ki insanların bu araçlara güveni ve 
inancı kalmamıştır (Mills, 1974, s. 443). Özellikle televizyonun küçük tartışma topluluklarının 
oluşmasını engellediği boş zamanlarda insanların birbirleriyle oturup ciddi şeyler konuşmalarını, 
aralarında kanaat alışverişinde bulunmalarına imkân bırakmadığı vurgulanmaktadır (Mills, 1974).  

iddia edildiği gibi artık kamusal çıkarların bekçisi olmadığı ekonomik olduğu 
kadar siyasal bir iktidar çıkar merkezi haline geldiği ve kendi öz çıkarlarını ilk planda tuttuğu 
belirtilmektedir (Alankuş, 2008, s. 127). Anaakım skalası üzerinde gösterilen günümüz iletişim 
araçlarının birçoğunun eğlence amaçlı bir kimlik üzerinden yürüdüğü kamusal olaylarla ilgili 

hegemonic and representative discourse. The programs and news in the media concerned form 
their subjects by putting alternative social actuators such as the poor, the oppressed, the marginalized, 
ordinary workers, woman and children in the center. These kinds of media content are produced by those 

of matters and those who are at the location where there is a direct 

Emek dünyası, ötekileştirilmiş topluluklar, marjinalleştirilmişler (LGBT), azınlıklar-etnik ve dini 
i Müslim kesimler, çevre sorunları ve çözüm önerilerinde bulunanlar, kadın, çocuk, 

hayvan hakları savunucuları gibi ilk akla gelen ve toplum algısının pek alışık olmadığı haber 
adığı alsa dahi mağduriyet temelinde 

çerçevelendiği, hayatlarının öznesi olmayıp, edilgen bir bakış açısıyla konumlandırıldıkları açık ve 
bilinen bir gerçekliktir. Hâkim düşüncenin taşıyıcısı olarak tarif edilen anaakım merkez medyaya 

karşı ya da onun değinmediği konu ve sorunlara yönelik geliştirilecek 
alternatif yayıncılık anlayışı günümüzde çokça tartışılan iletişim biçimi olarak kendini dayatmaktadır. 
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üzerinde yoğunlaşarak hegemonya, ideoloji, kültür ve medya ilişkilerini irdelemiş, egemen anaakımın 
etkisinin kırılması ya da en azından farklı iletişim mecralarının var olabileceğini alternatif televizyon 
yayını çerçevesinde ortaya koymuştur. Ayrıca alternatiflik olgusu, kuramın öncüleri Atton, Carpentier, 
Camaerts, Downing ve Bailey gibi araştırmacıların temel argümanlarının ışığında işlenirken, 

şma yapan iletişim bilimcilerin yaklaşımları, 
kurum ve kuruluşlarda çalışan ya da yönetici konumunda bulanların bu medya hakkındaki 
değerlendirmeleri serimlenmiştir.Bu yaklaşımların önerdiği öncüllerle alternatif yayıncılık anlayışı 

rkeze alınarak analiz edilmiştir. Alternatif medya örneği olarak, kendilerini 
siyasal ve yönetsel manada sisteme muhalif olarak tanımlayan aynı zamanda Alevi toplumuna yönelik 
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haberinkonusu, adı geçenler, kaynakları ve genel çerçeve kategorileriyle sınırlandırılmıştır. 

Kitle İletişim Araçları (KİA) o kadar çok şey yazıp çizmiş bunları öylesine abartmış ve çelişkili şeyler 
anlatmış, işlerine gelmeyen şeyleri ısrarla görmezden gelmiştir ki insanların bu araçlara güveni ve 

televizyonun küçük tartışma topluluklarının 
oluşmasını engellediği boş zamanlarda insanların birbirleriyle oturup ciddi şeyler konuşmalarını, 
aralarında kanaat alışverişinde bulunmalarına imkân bırakmadığı vurgulanmaktadır (Mills, 1974).  

iddia edildiği gibi artık kamusal çıkarların bekçisi olmadığı ekonomik olduğu 
kadar siyasal bir iktidar çıkar merkezi haline geldiği ve kendi öz çıkarlarını ilk planda tuttuğu 
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haberlerin sınırlı bir şekilde kendine yer bulabildiğini ve tüm bunların medyanın son otuz yılda büyük 
sanayi şirketleri ve finans çevrelerine ente
179). Bunun sonucunda medyada anaakım kavramı ortaya çıkmıştır. Anaakım çoğunlukla televizyon 
yayıncılığıyla yakından ilgili bir tanımlamadır (Gerbner, 2014, s. 294
mesajların merkezinde anaakım ve onun etkili aracı televizyon bulunmaktadır. Günümüzde teknolojik 
gelişmelere ve geleneksel iletişim araçlarına alternatif birçok yeni alanın oluşmasına karşın televizyon 
hala en etkili iletişim aracı olma işlevini sürdürmektedir
iletişim araçlarının en çok takip edileni yine televizyon kanallarıdır (Çoban, 2014, s. 48). Televizyon 
ortak olarak paylaşılanların çokluğundan doğar ve ortak perspektifin kültürünü yerleştirir. İzlerkitlenin 
sosyo-ekonomik statüleri, bulundukları yerleşim bölgesi, cinsiyetleri, yaşları, iş ile ilgili pozisyonları 
ve geçmişleri ne olursa olsun eğer büyük bir çoğunluğun ortak bir bakış açısından olaylara 
baktırabiliyorsa o zaman bir ana görüşün varlığından söz etmek m
s. 33). Öte yandan bugünün televizyon yayıncılık anlayışı bir genellemeyle gelişen muazzam 
teknolojisine rağmen eğitim-kültür ve bilgiyi dışlayan, çoğulcu, katılımcı ve demokratikleşmeye yüz 
çeviren bir yönelimle daha çok kâr getiren ve reyting, sansasyon arayışında olup, niteliksiz eğlence 
programcılığına hizmet eden görünümündedir (Pekman, 2000, s. 34). İzleyicinin pasif olduğu bir 
kamusal alanda faaliyet gösteren araç tek yönlü gönderdiği iletilerini (mesajlarını), tek bo
yurttaş fikri etrafında, toplumsal ve kültürel çeşitliliği nötrleştirici nitelik sunmasına paralel olarak 
yapılandırmıştır. Böyle bir yapılanmada izleyicinin kendisini ifade etme ve katılım imkânları ve 
temsili, kamusal düzeyde sınırlandırılmış o
yapılanmasına hizmet eden burjuva kamusal alanı içine hapsetmektedir (Köksalan, 2010, s. 116). 
Hall’a (1997) göre anaakım anlamlandırma ve dili, söylem ve temsili özel bir tarih ve kültür içinde 
yapılandırmaktadır (aktaran Bailey vd., 2007, s. 17). Bu standart yayıncılık anlayışının da bazı 
haberlerin gündeme getirilişi bazılarının ise görmezden gelinmesinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve 
kurumsal nedenleri bulunmaktadır (Topuz, 2008, s. 33). Anaakı
ırkçılık açık ya da gizli olarak kendini göstermektedir. Kültürde, sanatta ve televizyon yayıncılığında 
etnik azınlıklar sınırlı ya da olumsuz resmedilmektedir (Giddens, 2012, s. 540
normal olarak diğer etmen ve etkilenimlerle farklılıklar, perspektifler ve davranışların silinmesi veya 
emilerek yok edilmesi demektir. Anaakım televizyon benzeşme, tek seslilik ve homojenleşmeyi 
yaratmaktadır (Gerbner, 2014). Bu bakımdan anaakım esasında tutucu, muhafa
oluşmasına neden olmaktadır. Öte yandan çok çeşitlilik arz eden ve çok sesliliğe izin veren tek bir 
kanal bile aynılaşmış çekicilikler kullanan ve aynı geniş ve heterojen hedef kitlelere hitap eden çok 
kanallı televizyon sistemlerine göre
yetiştirebilmektedir. Türkiye’de TRT örneğinde olduğu gibi kamu hizmeti yayıncılığında var olan 
çeşitliliğin esasında aynılaştırıcı bir anaakım özelliği taşıdığını ileri sürmek mümkündür. Herhangi bir 
kültür televizyona çok fazla önem atfediyorsa oradaki mesajların yeknesak, istikrarlı ve tekrar edilen 
bir şekilde olması kaçınılmazdır (Gerbner, 2014). Günümüzde anaakım medya; geniş çapta ve daha da 
genişleyen, homojen ya da homojenleştirici yani benzer yap
devlet ya da ticari sektörler tarafından örgütlenen, dikey ve hiyerarşik örgüt yapısına sahip ve 
profesyonel çalışanlar ve uzmanlardan oluşan, dominant (baskın
taşıyıcısı durumunda bulunan kurumlar olarak ifade edilmektedir (Bailey vd., 2007, s. 18).
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haberlerin sınırlı bir şekilde kendine yer bulabildiğini ve tüm bunların medyanın son otuz yılda büyük 
sanayi şirketleri ve finans çevrelerine entegre olmasıyla gerçekleştiği kaydedilmektedir (Köse, 2007, s. 
179). Bunun sonucunda medyada anaakım kavramı ortaya çıkmıştır. Anaakım çoğunlukla televizyon 
yayıncılığıyla yakından ilgili bir tanımlamadır (Gerbner, 2014, s. 294-295). Kitleye gönderilen 

ların merkezinde anaakım ve onun etkili aracı televizyon bulunmaktadır. Günümüzde teknolojik 
gelişmelere ve geleneksel iletişim araçlarına alternatif birçok yeni alanın oluşmasına karşın televizyon 
hala en etkili iletişim aracı olma işlevini sürdürmektedir. Internet ve sosyal medyada geleneksel 
iletişim araçlarının en çok takip edileni yine televizyon kanallarıdır (Çoban, 2014, s. 48). Televizyon 
ortak olarak paylaşılanların çokluğundan doğar ve ortak perspektifin kültürünü yerleştirir. İzlerkitlenin 

ekonomik statüleri, bulundukları yerleşim bölgesi, cinsiyetleri, yaşları, iş ile ilgili pozisyonları 
ve geçmişleri ne olursa olsun eğer büyük bir çoğunluğun ortak bir bakış açısından olaylara 
baktırabiliyorsa o zaman bir ana görüşün varlığından söz etmek mümkündür (Batmaz ve Aksoy, 1995, 
s. 33). Öte yandan bugünün televizyon yayıncılık anlayışı bir genellemeyle gelişen muazzam 

kültür ve bilgiyi dışlayan, çoğulcu, katılımcı ve demokratikleşmeye yüz 
âr getiren ve reyting, sansasyon arayışında olup, niteliksiz eğlence 

programcılığına hizmet eden görünümündedir (Pekman, 2000, s. 34). İzleyicinin pasif olduğu bir 
kamusal alanda faaliyet gösteren araç tek yönlü gönderdiği iletilerini (mesajlarını), tek bo
yurttaş fikri etrafında, toplumsal ve kültürel çeşitliliği nötrleştirici nitelik sunmasına paralel olarak 
yapılandırmıştır. Böyle bir yapılanmada izleyicinin kendisini ifade etme ve katılım imkânları ve 
temsili, kamusal düzeyde sınırlandırılmış olmakta özellikle teknolojinin yarattığı sosyo
yapılanmasına hizmet eden burjuva kamusal alanı içine hapsetmektedir (Köksalan, 2010, s. 116). 
Hall’a (1997) göre anaakım anlamlandırma ve dili, söylem ve temsili özel bir tarih ve kültür içinde 

ılandırmaktadır (aktaran Bailey vd., 2007, s. 17). Bu standart yayıncılık anlayışının da bazı 
haberlerin gündeme getirilişi bazılarının ise görmezden gelinmesinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve 
kurumsal nedenleri bulunmaktadır (Topuz, 2008, s. 33). Anaakım televizyon çizgisinde kültürel bir 
ırkçılık açık ya da gizli olarak kendini göstermektedir. Kültürde, sanatta ve televizyon yayıncılığında 
etnik azınlıklar sınırlı ya da olumsuz resmedilmektedir (Giddens, 2012, s. 540-541). Anaakımlaştırma 

diğer etmen ve etkilenimlerle farklılıklar, perspektifler ve davranışların silinmesi veya 
emilerek yok edilmesi demektir. Anaakım televizyon benzeşme, tek seslilik ve homojenleşmeyi 
yaratmaktadır (Gerbner, 2014). Bu bakımdan anaakım esasında tutucu, muhafazakâr kanaatlerin 
oluşmasına neden olmaktadır. Öte yandan çok çeşitlilik arz eden ve çok sesliliğe izin veren tek bir 
kanal bile aynılaşmış çekicilikler kullanan ve aynı geniş ve heterojen hedef kitlelere hitap eden çok 
kanallı televizyon sistemlerine göre daha geniş açılı ve farklı düşünebilen izleyiciler 
yetiştirebilmektedir. Türkiye’de TRT örneğinde olduğu gibi kamu hizmeti yayıncılığında var olan 
çeşitliliğin esasında aynılaştırıcı bir anaakım özelliği taşıdığını ileri sürmek mümkündür. Herhangi bir 

tür televizyona çok fazla önem atfediyorsa oradaki mesajların yeknesak, istikrarlı ve tekrar edilen 
bir şekilde olması kaçınılmazdır (Gerbner, 2014). Günümüzde anaakım medya; geniş çapta ve daha da 
genişleyen, homojen ya da homojenleştirici yani benzer yapıda ya da benzeşen izler kitleye seslenen, 
devlet ya da ticari sektörler tarafından örgütlenen, dikey ve hiyerarşik örgüt yapısına sahip ve 
profesyonel çalışanlar ve uzmanlardan oluşan, dominant (baskın-egemen) söylem ve temsillerin 

lunan kurumlar olarak ifade edilmektedir (Bailey vd., 2007, s. 18).

haberlerin sınırlı bir şekilde kendine yer bulabildiğini ve tüm bunların medyanın son otuz yılda büyük 
gre olmasıyla gerçekleştiği kaydedilmektedir (Köse, 2007, s. 

179). Bunun sonucunda medyada anaakım kavramı ortaya çıkmıştır. Anaakım çoğunlukla televizyon 
295). Kitleye gönderilen 

ların merkezinde anaakım ve onun etkili aracı televizyon bulunmaktadır. Günümüzde teknolojik 
gelişmelere ve geleneksel iletişim araçlarına alternatif birçok yeni alanın oluşmasına karşın televizyon 

et ve sosyal medyada geleneksel 
iletişim araçlarının en çok takip edileni yine televizyon kanallarıdır (Çoban, 2014, s. 48). Televizyon 
ortak olarak paylaşılanların çokluğundan doğar ve ortak perspektifin kültürünü yerleştirir. İzlerkitlenin 

ekonomik statüleri, bulundukları yerleşim bölgesi, cinsiyetleri, yaşları, iş ile ilgili pozisyonları 
ve geçmişleri ne olursa olsun eğer büyük bir çoğunluğun ortak bir bakış açısından olaylara 

ümkündür (Batmaz ve Aksoy, 1995, 
s. 33). Öte yandan bugünün televizyon yayıncılık anlayışı bir genellemeyle gelişen muazzam 

kültür ve bilgiyi dışlayan, çoğulcu, katılımcı ve demokratikleşmeye yüz 
âr getiren ve reyting, sansasyon arayışında olup, niteliksiz eğlence 

programcılığına hizmet eden görünümündedir (Pekman, 2000, s. 34). İzleyicinin pasif olduğu bir 
kamusal alanda faaliyet gösteren araç tek yönlü gönderdiği iletilerini (mesajlarını), tek boyutlu bir 
yurttaş fikri etrafında, toplumsal ve kültürel çeşitliliği nötrleştirici nitelik sunmasına paralel olarak 
yapılandırmıştır. Böyle bir yapılanmada izleyicinin kendisini ifade etme ve katılım imkânları ve 

lmakta özellikle teknolojinin yarattığı sosyo-politik güç 
yapılanmasına hizmet eden burjuva kamusal alanı içine hapsetmektedir (Köksalan, 2010, s. 116). 
Hall’a (1997) göre anaakım anlamlandırma ve dili, söylem ve temsili özel bir tarih ve kültür içinde 

ılandırmaktadır (aktaran Bailey vd., 2007, s. 17). Bu standart yayıncılık anlayışının da bazı 
haberlerin gündeme getirilişi bazılarının ise görmezden gelinmesinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve 

m televizyon çizgisinde kültürel bir 
ırkçılık açık ya da gizli olarak kendini göstermektedir. Kültürde, sanatta ve televizyon yayıncılığında 

541). Anaakımlaştırma 
diğer etmen ve etkilenimlerle farklılıklar, perspektifler ve davranışların silinmesi veya 

emilerek yok edilmesi demektir. Anaakım televizyon benzeşme, tek seslilik ve homojenleşmeyi 
zakâr kanaatlerin 

oluşmasına neden olmaktadır. Öte yandan çok çeşitlilik arz eden ve çok sesliliğe izin veren tek bir 
kanal bile aynılaşmış çekicilikler kullanan ve aynı geniş ve heterojen hedef kitlelere hitap eden çok 

daha geniş açılı ve farklı düşünebilen izleyiciler 
yetiştirebilmektedir. Türkiye’de TRT örneğinde olduğu gibi kamu hizmeti yayıncılığında var olan 
çeşitliliğin esasında aynılaştırıcı bir anaakım özelliği taşıdığını ileri sürmek mümkündür. Herhangi bir 

tür televizyona çok fazla önem atfediyorsa oradaki mesajların yeknesak, istikrarlı ve tekrar edilen 
bir şekilde olması kaçınılmazdır (Gerbner, 2014). Günümüzde anaakım medya; geniş çapta ve daha da 

ıda ya da benzeşen izler kitleye seslenen, 
devlet ya da ticari sektörler tarafından örgütlenen, dikey ve hiyerarşik örgüt yapısına sahip ve 

egemen) söylem ve temsillerin 
lunan kurumlar olarak ifade edilmektedir (Bailey vd., 2007, s. 18). 
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Anaakım Televizyon Kuruluşlarının Doğası

Ekim 2016’da yapılan bir çalışmadaki verilere göre Türkiye’de medya sahipliğinde birçok alanda 
birden fazla dikey ve çapraz ilişkiler kuran serma
İletişim Vakfı ve Bianet ve Reporters sans Frontiêres (RSF)
kanadı Reporter ohne Grenzen’in Medya Sahipliği İzleme Projesi (MOM) sonuçlarına göre 
Türkiye’de en büyük 10 medya kuruluşunun 7’sinin siyasi iktidarla ilişkisi bulunmaktadır. Medya 
sahiplerinin çoğunun enerji, ulaşım, inşaat ve çeşitli sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdiği 
kaydedilmektedir (http://odatv.com/
Erişim Tarihi, 15 Mart 2017). Hükümetle yakın ilişki içine giren medya patronlarının başka 
alanlardaki yatırımları nedeniyle siyasi baskı olabilir düşüncesiyle oto
çekilmektedir (Sözeri, 2012, s. 25). Öte yandan devlet bas
gazetecilik pratiğinin bulunmayışı ve devletin mali desteğine bağımlılık, Cumhuriyetin ilk yılları ve 
ardından çok partili hayatta da varlığını sürdürmüş bu uygulamalar medyanın kendisinin de siyasi 
iktidara yakın durmasını beraberinde getirmiştir (Kurban, 2012, s. 2). Bunun gibi ilişkiler yüzünden 
medyada oto sansür gelişmiştir. Türkiye’de gerek hükümetler gerekse diğer iktidar temsilcileri sıklıkla 
habercileri milli ekonomiye ya da belirli bir sektörü zarara uğratacak h
düşmesi ileri sürülerek, ulusal çıkar gibi temel bir argümanı da dillendirerek çeşitli uyarılarda 
bulunabilmektedirler (Adaklı, 2009, s. 79). Türkiye’de medya yatırımlarının doğası olan devleti idare 
eden siyasi iktidara yakın olmak ve belli çıkarlar elde etmek şeklinde tezahür etmesinden dolayı, 
medyadan toplumsal kesimlerin iktidardan talepleri ve hak mücadelelerinde eleştirel bir duruş 
beklenmesi bu açıdan bakıldığında daha da zorlaşmaktadır. Tüm bunların yanında Türkiye’de
televizyon izlemenin güçlü bir toplumsallaştırma ve kişiler arası iletişim kurma aracı olduğu 
kaydedilmektedir. Anaakımda yer alan televizyon kanallarının ise çoğunlukla eğlence ağırlıklı 
programlara öncelik verdiği ve izlerkitlenin tercihinin de bu yönde
2012, s. 35-40).   

Anaakımda Haber İdeolojik Bir Metadır

Haberler günümüz dünyasında var olan güç/iktidar ilişkilerini sürdürmeye neredeyse adanmış metinler 
haline gelmiştir  (Dursun, 2007, s. 106
büyüklüğü, tekelleşmiş yapısı ve kâr
hükümet ve iş çevreleriyle olan ilişkisi ve onların sağladığı bilgi kaynakları, medyayı disiplin 
almak için yapılan sert eleştiriler, ulusal bir din ve bir denetleme mekanizması olan anti
anlayışının anaakım haberciliğin yönünü belirlediğini belirtmektedirler (aktaran Şeker ve Yağız, 2015, 
s. 191). Bu durumda anaakım medya, egemen/yöne
yönünde oluşturduğu söyleme ve sistemin devamına yönelik hegemonyanın tesisine kullandığı dille 
destek olmaktadır (Binark ve Bek, 2010, s. 47;  Köse, 2007, s. 234
Bazı haberlerin gündeme getirilip diğerlerinin görmezden gelinmesi; devlet baskısı, medya 
patronlarının özel çıkarları, reklam verenlerin talepleri, medyada yoğunlaşmalar, haberlerin 
kirlenmesi, finans pazarları kültürü, reklâm kirlenmesi ve enformasyonun magazini
olmasından kaynaklanmaktadır (Topuz, 2008, s. 33). Bazı zamanlar anaakım medyanın etnik ve dini 
gruplara, kültürel çeşitliliğe önem verdiği ve katılımı gerçekleştirdiği kabul edilse bile gerçekte söz 
konusu medya araçları özellikle kamu hizmet
uzaktır (Batmaz, 2008, s. 86). Dahası anaakım medya cinsiyetçi olarak ifade edilmektedir. Anaakımı 
temsil eden yaygın medya toplumsal cinsiyet ayrımında, egemen toplumsal kültürün de etkisiyle 
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Anaakım Televizyon Kuruluşlarının Doğası 

Ekim 2016’da yapılan bir çalışmadaki verilere göre Türkiye’de medya sahipliğinde birçok alanda 
birden fazla dikey ve çapraz ilişkiler kuran sermaye yapılarının ortaya çıktığını görülmektedir. IPS 
İletişim Vakfı ve Bianet ve Reporters sans Frontiêres (RSF)-Sınır Tanımayan Gazetecilerin Almanya 
kanadı Reporter ohne Grenzen’in Medya Sahipliği İzleme Projesi (MOM) sonuçlarına göre 

0 medya kuruluşunun 7’sinin siyasi iktidarla ilişkisi bulunmaktadır. Medya 
sahiplerinin çoğunun enerji, ulaşım, inşaat ve çeşitli sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdiği 
kaydedilmektedir (http://odatv.com/-isim-isim-turkiyede-medya-kimin-elinde-2810161200
Erişim Tarihi, 15 Mart 2017). Hükümetle yakın ilişki içine giren medya patronlarının başka 

nedeniyle siyasi baskı olabilir düşüncesiyle oto-sansür uyguladığına dikkat 
çekilmektedir (Sözeri, 2012, s. 25). Öte yandan devlet baskısından duyulan korku bağımsız bir 
gazetecilik pratiğinin bulunmayışı ve devletin mali desteğine bağımlılık, Cumhuriyetin ilk yılları ve 
ardından çok partili hayatta da varlığını sürdürmüş bu uygulamalar medyanın kendisinin de siyasi 

ını beraberinde getirmiştir (Kurban, 2012, s. 2). Bunun gibi ilişkiler yüzünden 
medyada oto sansür gelişmiştir. Türkiye’de gerek hükümetler gerekse diğer iktidar temsilcileri sıklıkla 
habercileri milli ekonomiye ya da belirli bir sektörü zarara uğratacak haberden, ülkenin kredi notunun 
düşmesi ileri sürülerek, ulusal çıkar gibi temel bir argümanı da dillendirerek çeşitli uyarılarda 
bulunabilmektedirler (Adaklı, 2009, s. 79). Türkiye’de medya yatırımlarının doğası olan devleti idare 

n olmak ve belli çıkarlar elde etmek şeklinde tezahür etmesinden dolayı, 
medyadan toplumsal kesimlerin iktidardan talepleri ve hak mücadelelerinde eleştirel bir duruş 
beklenmesi bu açıdan bakıldığında daha da zorlaşmaktadır. Tüm bunların yanında Türkiye’de
televizyon izlemenin güçlü bir toplumsallaştırma ve kişiler arası iletişim kurma aracı olduğu 
kaydedilmektedir. Anaakımda yer alan televizyon kanallarının ise çoğunlukla eğlence ağırlıklı 
programlara öncelik verdiği ve izlerkitlenin tercihinin de bu yönde olduğu bulgulanmıştır (Tanrıöver,  

Anaakımda Haber İdeolojik Bir Metadır 

Haberler günümüz dünyasında var olan güç/iktidar ilişkilerini sürdürmeye neredeyse adanmış metinler 
haline gelmiştir  (Dursun, 2007, s. 106-108). Herman ve Chomsky ‘süzgeç’ teorisiyle medya şirketinin 
büyüklüğü, tekelleşmiş yapısı ve kâr-çıkar ilişkileri, temel gelir kaynağı olarak reklâmcılık, medyanın 
hükümet ve iş çevreleriyle olan ilişkisi ve onların sağladığı bilgi kaynakları, medyayı disiplin 
almak için yapılan sert eleştiriler, ulusal bir din ve bir denetleme mekanizması olan anti
anlayışının anaakım haberciliğin yönünü belirlediğini belirtmektedirler (aktaran Şeker ve Yağız, 2015, 
s. 191). Bu durumda anaakım medya, egemen/yönetici sınıfın beklentisi doğrultusunda ve ideolojik 
yönünde oluşturduğu söyleme ve sistemin devamına yönelik hegemonyanın tesisine kullandığı dille 
destek olmaktadır (Binark ve Bek, 2010, s. 47;  Köse, 2007, s. 234-235;  Özonur, 2015, s. 103

erlerin gündeme getirilip diğerlerinin görmezden gelinmesi; devlet baskısı, medya 
patronlarının özel çıkarları, reklam verenlerin talepleri, medyada yoğunlaşmalar, haberlerin 
kirlenmesi, finans pazarları kültürü, reklâm kirlenmesi ve enformasyonun magazini
olmasından kaynaklanmaktadır (Topuz, 2008, s. 33). Bazı zamanlar anaakım medyanın etnik ve dini 
gruplara, kültürel çeşitliliğe önem verdiği ve katılımı gerçekleştirdiği kabul edilse bile gerçekte söz 
konusu medya araçları özellikle kamu hizmeti yayınlarında çoğu azınlığın ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır (Batmaz, 2008, s. 86). Dahası anaakım medya cinsiyetçi olarak ifade edilmektedir. Anaakımı 
temsil eden yaygın medya toplumsal cinsiyet ayrımında, egemen toplumsal kültürün de etkisiyle 

Ekim 2016’da yapılan bir çalışmadaki verilere göre Türkiye’de medya sahipliğinde birçok alanda 
ye yapılarının ortaya çıktığını görülmektedir. IPS 

Sınır Tanımayan Gazetecilerin Almanya 
kanadı Reporter ohne Grenzen’in Medya Sahipliği İzleme Projesi (MOM) sonuçlarına göre 

0 medya kuruluşunun 7’sinin siyasi iktidarla ilişkisi bulunmaktadır. Medya 
sahiplerinin çoğunun enerji, ulaşım, inşaat ve çeşitli sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdiği 

2810161200-html, 
Erişim Tarihi, 15 Mart 2017). Hükümetle yakın ilişki içine giren medya patronlarının başka 

sansür uyguladığına dikkat 
kısından duyulan korku bağımsız bir 

gazetecilik pratiğinin bulunmayışı ve devletin mali desteğine bağımlılık, Cumhuriyetin ilk yılları ve 
ardından çok partili hayatta da varlığını sürdürmüş bu uygulamalar medyanın kendisinin de siyasi 

ını beraberinde getirmiştir (Kurban, 2012, s. 2). Bunun gibi ilişkiler yüzünden 
medyada oto sansür gelişmiştir. Türkiye’de gerek hükümetler gerekse diğer iktidar temsilcileri sıklıkla 

aberden, ülkenin kredi notunun 
düşmesi ileri sürülerek, ulusal çıkar gibi temel bir argümanı da dillendirerek çeşitli uyarılarda 
bulunabilmektedirler (Adaklı, 2009, s. 79). Türkiye’de medya yatırımlarının doğası olan devleti idare 

n olmak ve belli çıkarlar elde etmek şeklinde tezahür etmesinden dolayı, 
medyadan toplumsal kesimlerin iktidardan talepleri ve hak mücadelelerinde eleştirel bir duruş 
beklenmesi bu açıdan bakıldığında daha da zorlaşmaktadır. Tüm bunların yanında Türkiye’de 
televizyon izlemenin güçlü bir toplumsallaştırma ve kişiler arası iletişim kurma aracı olduğu 
kaydedilmektedir. Anaakımda yer alan televizyon kanallarının ise çoğunlukla eğlence ağırlıklı 

olduğu bulgulanmıştır (Tanrıöver,  

Haberler günümüz dünyasında var olan güç/iktidar ilişkilerini sürdürmeye neredeyse adanmış metinler 
Herman ve Chomsky ‘süzgeç’ teorisiyle medya şirketinin 

çıkar ilişkileri, temel gelir kaynağı olarak reklâmcılık, medyanın 
hükümet ve iş çevreleriyle olan ilişkisi ve onların sağladığı bilgi kaynakları, medyayı disiplin altına 
almak için yapılan sert eleştiriler, ulusal bir din ve bir denetleme mekanizması olan anti-komünizm 
anlayışının anaakım haberciliğin yönünü belirlediğini belirtmektedirler (aktaran Şeker ve Yağız, 2015, 

tici sınıfın beklentisi doğrultusunda ve ideolojik 
yönünde oluşturduğu söyleme ve sistemin devamına yönelik hegemonyanın tesisine kullandığı dille 

235;  Özonur, 2015, s. 103-104).  
erlerin gündeme getirilip diğerlerinin görmezden gelinmesi; devlet baskısı, medya 

patronlarının özel çıkarları, reklam verenlerin talepleri, medyada yoğunlaşmalar, haberlerin 
kirlenmesi, finans pazarları kültürü, reklâm kirlenmesi ve enformasyonun magazinin içinde yok 
olmasından kaynaklanmaktadır (Topuz, 2008, s. 33). Bazı zamanlar anaakım medyanın etnik ve dini 
gruplara, kültürel çeşitliliğe önem verdiği ve katılımı gerçekleştirdiği kabul edilse bile gerçekte söz 

i yayınlarında çoğu azınlığın ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır (Batmaz, 2008, s. 86). Dahası anaakım medya cinsiyetçi olarak ifade edilmektedir. Anaakımı 
temsil eden yaygın medya toplumsal cinsiyet ayrımında, egemen toplumsal kültürün de etkisiyle 
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sorunlu bir çizgide bulunmaktadır (Mater, 2008, s. 110). Anaakımın genel habercilik anlayışında 
özgürlük, kişi güvenliği, ayrımcılığa uğramama, mahremiyet, suçu kanıtlanana kadar yasalar önünde 
suçsuz sayılma gibi temel hak ve özgürlükler açık ve örtük biçimde çiğ
İnsan haklarıyla ilgili sorunların anaakım medyada kendine yer bulamama oranı bu kuruluşların tiraj 
veya reytingiyle ters orantılıdır (Tosun, 2007, s. 23). Alternatif habercilikte gazetecilerin, hak 
ihlallerini görmezden gelmeyen ve ötekileri haber yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin öznesi ve 
konusu olmaların beklemeden hareket etmesi gerektiği, haberi yaparken ve işlerken de mağduriyetler 
yaratmamanın başlangıç için yeterli olacağına dikkat çekilmektedir (Alankuş, 2012, s. 23
haberciliğin egemen olduğu ülkemizde medyada kadın temsilinin epey sorunlu olduğu ifade edilirken 
kadınların başta cinsel nesne olarak geleneksel rollerde anne, ev hanımı, kurban ve yalancı bir eşitlik 
içinde gündeme getirildiği bazen de semboli
edilmektedir (Tanrıöver, 2007, s. 155). Bu perspektifle alternatif medyanın 
özetlenmektedir; olay değil süreç odaklı yaklaşarak olayın/olgunun neden
bağlamını da haberleştirmek, haber kaynaklarını resmi otoritelerin ve seçkinlerin açıklamalarıyla 
sınırlı tutmamak, hak örgütleri temsilcilerini haber kaynağı olarak kullanmak ve onların görüşleriyle 
haberi boyutlandırmak, mağduriyet veya düşman olarak tarif
alternatif/bağımsız haber kaynaklarını kullanmak, özellikle gerilim, çatışma ve savaş durumlarında 
ikili karşıtlıklar kurarak taraflar arasında denge kurma çabasından kaçınmak, taraf olunan konuda da 
şüpheli olmak, öteki tarafın doğruyu söyleyebileceği varsayımını göz önünde bulundurmak, 
okurun/izleyenin olabildiğince farklı bakış açıları ile karşılaştıracak şekilde haber kaynaklarını 
artırmak, çatışma/savaş durumunun varlığında, çatışma çözümü yöntemlerini ve yaratıcı
kullanarak haber konularını ve kaynaklarını genişletmek, herhangi bir rutin haberden ‘ötekiye 
sorumluluk’ ile kadın, çocuk, engelli, LGBT, yaşlı odaklı, sıra dışılık, kişisel
fakat onları marjinalleştirmemek ve öğrenilmiş çares

Alternatif Medya Kavramı  

Alternatif medya “yerleşik kurumsallaşmış siyaseti eleştiren, toplumda değişimi savunan veya en 
azından geleneksel değerlere yönelik bir karşı duruş sergileyen, açıkça reddeden veya ona mey
okuyan kitle iletişim biçimleri”olarak tanımlanmaktadır(Mutlu, 2012, s. 20). Bailey, Camaerts ve 
Carpentier’e göre alternatif medya belli bir topluluğa odaklanan söz konusu topluluğun ilgilerine ve 
problemlerine göre bir yayıncılık anlayışı güden medya
medyanın gündeminin iktidarın gündeminden bağımsız alternatif bir yayıncılığa sahip olduğuna dikkat 
çekmektedir. Bu medyanın en temel özelliği anaakım dışı kalmasıdır. Alternatif medya akımı, içinde 
dini cemaatleri, etnik grupları, sol radikalleri, eşcinselleri, feministleri vb., kendilerine kitle 
medyasında yeterince yer bulamayan kesimleri yine kendi çabalarıyla yarattıkları ve ekonomik 
kaynaklarla oluşturdukları medya alanları olarak da tanımlanabilmektedir. Bazıları
radikal medya araştırmalarının baskın teorik geleneklerde neredeyse hiç yer almadığına vurgu 
yapmaktadır. Özellikle klasik-Marksist bakış açısının ve çözümlemelerinin bu alanda 
kullanılabileceğini alternatif medyanın ideolojik rahatsızlık v
karşı hegemonya kavramından hareketle bu alanda yapılacak incelemelere geniş malzeme 
sunabileceğine dikkat çekmektedir(Atton, 2014, s. 22
üzerine çalışma komisyonu), alternatif m
yayın küçük azınlıkların görüşleriyle ilgilenir, geniş kesimlerin inançlarına karşı düşmanca tutumlar 
ortaya koyarlar, gazete bayilerinde genelde bulunan yayınlarda düzenli yer bulamayan konul
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bir çizgide bulunmaktadır (Mater, 2008, s. 110). Anaakımın genel habercilik anlayışında 
özgürlük, kişi güvenliği, ayrımcılığa uğramama, mahremiyet, suçu kanıtlanana kadar yasalar önünde 
suçsuz sayılma gibi temel hak ve özgürlükler açık ve örtük biçimde çiğnenmektedir (Dursun, 2007). 
İnsan haklarıyla ilgili sorunların anaakım medyada kendine yer bulamama oranı bu kuruluşların tiraj 
veya reytingiyle ters orantılıdır (Tosun, 2007, s. 23). Alternatif habercilikte gazetecilerin, hak 

n ve ötekileri haber yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin öznesi ve 
konusu olmaların beklemeden hareket etmesi gerektiği, haberi yaparken ve işlerken de mağduriyetler 
yaratmamanın başlangıç için yeterli olacağına dikkat çekilmektedir (Alankuş, 2012, s. 23
haberciliğin egemen olduğu ülkemizde medyada kadın temsilinin epey sorunlu olduğu ifade edilirken 
kadınların başta cinsel nesne olarak geleneksel rollerde anne, ev hanımı, kurban ve yalancı bir eşitlik 
içinde gündeme getirildiği bazen de sembolik düzeyde bile temsil edilmediği ve yok sayıldığına işaret 
edilmektedir (Tanrıöver, 2007, s. 155). Bu perspektifle alternatif medyanın habere bakışı ise şöyle 
özetlenmektedir; olay değil süreç odaklı yaklaşarak olayın/olgunun neden-sonuç bağlantılarını, 

ğlamını da haberleştirmek, haber kaynaklarını resmi otoritelerin ve seçkinlerin açıklamalarıyla 
sınırlı tutmamak, hak örgütleri temsilcilerini haber kaynağı olarak kullanmak ve onların görüşleriyle 
haberi boyutlandırmak, mağduriyet veya düşman olarak tariflenen tarafların haber kaynaklarını ve 
alternatif/bağımsız haber kaynaklarını kullanmak, özellikle gerilim, çatışma ve savaş durumlarında 
ikili karşıtlıklar kurarak taraflar arasında denge kurma çabasından kaçınmak, taraf olunan konuda da 

eki tarafın doğruyu söyleyebileceği varsayımını göz önünde bulundurmak, 
okurun/izleyenin olabildiğince farklı bakış açıları ile karşılaştıracak şekilde haber kaynaklarını 
artırmak, çatışma/savaş durumunun varlığında, çatışma çözümü yöntemlerini ve yaratıcı
kullanarak haber konularını ve kaynaklarını genişletmek, herhangi bir rutin haberden ‘ötekiye 
sorumluluk’ ile kadın, çocuk, engelli, LGBT, yaşlı odaklı, sıra dışılık, kişisel-insan öyküsü çıkarmak 
fakat onları marjinalleştirmemek ve öğrenilmiş çaresizlik üretmemek (Alankuş, 2016, s. 60). 

Alternatif medya “yerleşik kurumsallaşmış siyaseti eleştiren, toplumda değişimi savunan veya en 
azından geleneksel değerlere yönelik bir karşı duruş sergileyen, açıkça reddeden veya ona mey
okuyan kitle iletişim biçimleri”olarak tanımlanmaktadır(Mutlu, 2012, s. 20). Bailey, Camaerts ve 
Carpentier’e göre alternatif medya belli bir topluluğa odaklanan söz konusu topluluğun ilgilerine ve 
problemlerine göre bir yayıncılık anlayışı güden medya türüdür. John Downing ise söz konusu 
medyanın gündeminin iktidarın gündeminden bağımsız alternatif bir yayıncılığa sahip olduğuna dikkat 
çekmektedir. Bu medyanın en temel özelliği anaakım dışı kalmasıdır. Alternatif medya akımı, içinde 

nik grupları, sol radikalleri, eşcinselleri, feministleri vb., kendilerine kitle 
medyasında yeterince yer bulamayan kesimleri yine kendi çabalarıyla yarattıkları ve ekonomik 
kaynaklarla oluşturdukları medya alanları olarak da tanımlanabilmektedir. Bazıları
radikal medya araştırmalarının baskın teorik geleneklerde neredeyse hiç yer almadığına vurgu 

Marksist bakış açısının ve çözümlemelerinin bu alanda 
kullanılabileceğini alternatif medyanın ideolojik rahatsızlık verme yönüyle Gramscici hegemonya ve 
karşı hegemonya kavramından hareketle bu alanda yapılacak incelemelere geniş malzeme 
sunabileceğine dikkat çekmektedir(Atton, 2014, s. 22-23). İngiltere’de Royal Commission (Basın 
üzerine çalışma komisyonu), alternatif medyanın özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır;“
yayın küçük azınlıkların görüşleriyle ilgilenir, geniş kesimlerin inançlarına karşı düşmanca tutumlar 
ortaya koyarlar, gazete bayilerinde genelde bulunan yayınlarda düzenli yer bulamayan konul

bir çizgide bulunmaktadır (Mater, 2008, s. 110). Anaakımın genel habercilik anlayışında 
özgürlük, kişi güvenliği, ayrımcılığa uğramama, mahremiyet, suçu kanıtlanana kadar yasalar önünde 

nenmektedir (Dursun, 2007). 
İnsan haklarıyla ilgili sorunların anaakım medyada kendine yer bulamama oranı bu kuruluşların tiraj 
veya reytingiyle ters orantılıdır (Tosun, 2007, s. 23). Alternatif habercilikte gazetecilerin, hak 

n ve ötekileri haber yapmak için mutlaka bir hak ihlalinin öznesi ve 
konusu olmaların beklemeden hareket etmesi gerektiği, haberi yaparken ve işlerken de mağduriyetler 
yaratmamanın başlangıç için yeterli olacağına dikkat çekilmektedir (Alankuş, 2012, s. 23). Anaakım 
haberciliğin egemen olduğu ülkemizde medyada kadın temsilinin epey sorunlu olduğu ifade edilirken 
kadınların başta cinsel nesne olarak geleneksel rollerde anne, ev hanımı, kurban ve yalancı bir eşitlik 

k düzeyde bile temsil edilmediği ve yok sayıldığına işaret 
habere bakışı ise şöyle 

sonuç bağlantılarını, 
ğlamını da haberleştirmek, haber kaynaklarını resmi otoritelerin ve seçkinlerin açıklamalarıyla 

sınırlı tutmamak, hak örgütleri temsilcilerini haber kaynağı olarak kullanmak ve onların görüşleriyle 
lenen tarafların haber kaynaklarını ve 

alternatif/bağımsız haber kaynaklarını kullanmak, özellikle gerilim, çatışma ve savaş durumlarında 
ikili karşıtlıklar kurarak taraflar arasında denge kurma çabasından kaçınmak, taraf olunan konuda da 

eki tarafın doğruyu söyleyebileceği varsayımını göz önünde bulundurmak, 
okurun/izleyenin olabildiğince farklı bakış açıları ile karşılaştıracak şekilde haber kaynaklarını 
artırmak, çatışma/savaş durumunun varlığında, çatışma çözümü yöntemlerini ve yaratıcılığını 
kullanarak haber konularını ve kaynaklarını genişletmek, herhangi bir rutin haberden ‘ötekiye 

insan öyküsü çıkarmak 
izlik üretmemek (Alankuş, 2016, s. 60).  

Alternatif medya “yerleşik kurumsallaşmış siyaseti eleştiren, toplumda değişimi savunan veya en 
azından geleneksel değerlere yönelik bir karşı duruş sergileyen, açıkça reddeden veya ona meydan 
okuyan kitle iletişim biçimleri”olarak tanımlanmaktadır(Mutlu, 2012, s. 20). Bailey, Camaerts ve 
Carpentier’e göre alternatif medya belli bir topluluğa odaklanan söz konusu topluluğun ilgilerine ve 

türüdür. John Downing ise söz konusu 
medyanın gündeminin iktidarın gündeminden bağımsız alternatif bir yayıncılığa sahip olduğuna dikkat 
çekmektedir. Bu medyanın en temel özelliği anaakım dışı kalmasıdır. Alternatif medya akımı, içinde 

nik grupları, sol radikalleri, eşcinselleri, feministleri vb., kendilerine kitle 
medyasında yeterince yer bulamayan kesimleri yine kendi çabalarıyla yarattıkları ve ekonomik 
kaynaklarla oluşturdukları medya alanları olarak da tanımlanabilmektedir. Bazıları, alternatif ve 
radikal medya araştırmalarının baskın teorik geleneklerde neredeyse hiç yer almadığına vurgu 

Marksist bakış açısının ve çözümlemelerinin bu alanda 
erme yönüyle Gramscici hegemonya ve 

karşı hegemonya kavramından hareketle bu alanda yapılacak incelemelere geniş malzeme 
23). İngiltere’de Royal Commission (Basın 

edyanın özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır;“alternatif bir 
yayın küçük azınlıkların görüşleriyle ilgilenir, geniş kesimlerin inançlarına karşı düşmanca tutumlar 
ortaya koyarlar, gazete bayilerinde genelde bulunan yayınlarda düzenli yer bulamayan konularla 
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ilgilenir ya da yine bu yayınlarda bulunmayan görüşlere yer verir.”
medya kavramının 1960 ve 1970’li yıllarda öğrenci ve işçi gösterileri ve ayaklanmaları sırasında ve 
sonrasında gündeme geldiğini belirtmektedir (aktaran Kö
medya; “küçük ölçekli, spesifik bir topluluğa yönelmiş, olası dezavantajlı gruplar ve onların 
çeşitliliğine saygı, devletten ve piyasa ekonomisinden bağımsız, örgütlenmesinde hiyerarşik olmayan 
bir yapılanma, izleyicilerinin erişim ve katılımını kolaylaştıran, çeşitlilik ve demokratikleşme 
çerçevesinde erişim ve katılım imkanlarını sağlayan, baskın olmayan bir söylem ve temsille birlikte 
mümkünse karşı hegemonik söylemi ve temsili hayata geçiren” 
2007, s. 18). Alternatif medyanın temelde radikal toplumsal değişim nosyonunu öne süren görüşleri de 
bulunmaktadır. Bu süreçte söz konusu medya demokratik işlerlik ve içerikte ortaklaşa bir üretim ile 
deneysellik ve yenilikten yana bir 
Alternatif medyanın en temel ilkelerinden biri de anaakımı temsil eden medyada hiç görülmeyen veya 
yeterli şekilde temsil edilmeyen grupların seslerini duyurmaktır (Castellanos, 2008, s. 37). 
Habercilikte alternatifliğin en nitelikli olanı ise tabandan gelen medyanın yaptığı iş olarak 
görülmektedir (Atton, 2014). Alternatif medya sadece ötekileştirilmiş olanların değil varsılların, 
yoksulluk çekenlerin, toplumsal cinsiyet ayrımına uğrayanların, kültür
dezavantajlı durumda bulunanların, ayrıca bu konumda olmasalar bile vasatı tüketmek istemeyenlerin 
başka bir medya ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir (Alankuş, 2008, s. 126
faşizmi savunan medyanın da alterna
Yanıkkaya, 2014, s. 51-52). Alternatif medya topluluk temelli de yayın yapabilmektedir. Türkiye’de 
buna uygun olarak ticari olmamak ölçüt kabul edilecekse Alevi, Kürt ve belirli İslami kesime ait 
radyolar örnek verilebilir (Alankuş, 2008). Topluluk medyası, topluluğun gündemlerinin üretilmesi ve 
bu gündemlere ilişkin kararların alınması noktasında, topluluk üyelerinin tartışmalarının ve bu 
tartışmaların yürütücülerinin görüş oluşturmasında bağımsız
(Bileydi, 2015, s. 411-416).Topluluk medyasının bir başka biçimi azınlık medyasıdır.  Hall, azınlık 
medyasının temel özelliğinin ve öneminin birleştirici alternatif bir kültür yaratmadaki potansiyeli 
taşıyor olmasına bağlamaktadır (aktaran Bailey vd., 2007, s. 86). Bu medyalar azınlığın çıkarlarını, 
ilgilerini, anaakım medyada yer almayan yönlerini, muhalif oldukları konuları anlatmada onlara büyük 
yarar sağlayabilmektedir (Nafiz, 2012, s. 1). Singer, Zhang ve Xiaoming, 
toplumlarda azınlık medyasının etnik ve dini grupların biçimlenmesine ve gelişmesine, onların çektiği 
maddi ve finansal zorluklar ile maruz kaldıkları tenkitleri (önyargılar ve ötekileştirmeler) aşmalarında 
ve seslerini duyurmada önemli bir mecra olarak görmektedirler (aktaran Bailey vd, 2007, s. 87). 
Alternatif KİA’ların etki alanı bakımından önde geleni ise televizyondur. Avrupa’da başta göçmenler 
olmak üzere Katolik, Protestan ve Müslüman topluluklar kendi kategorilerine göre biç
televizyonlar inşa etmektedirler (Köksalan, 2010). Bu kanallar kültürel çeşitliliğin korunması 
geliştirilmesi ve aktarılmaları konularında sorumluluk almaktadırlar. Demokrasinin savunulması ve 
toplumun demokratikleşmesi için katkı sunma görevini ye
Türkiye’de ise alternatif medya konusunda irili ufaklı kuruluşlar bulunmaktadır. Fakat bunlar yeterli 
görülmemektedir. Özellikle sol medya bugüne kadar siyasi
mesleki-teknik olgunluk eksikliği nedeniyle gerçek anlamda ciddi ve popüler bir muhalefet kanalı 
oluşturamamıştır (Kürkçü, 2008, s. 68). Bunun yanı sıra çok etkili olmasalar da Evrensel ve BirGün 
gazeteleri yazılı basında, Internet’te Zaytung (mizah çizgisinde) ve
gösterilmektedir (Duran, 2015, s. 26). Radyoculuk alanında ise İstanbul’da yayın yapan Özgür 
Radyo’nun benzer alternatiflik özellikleri taşıdığı ifade edilmektedir (Özbakır, 2008, s. 83). 
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ilgilenir ya da yine bu yayınlarda bulunmayan görüşlere yer verir.”Armand Mattelart, alternatif 
medya kavramının 1960 ve 1970’li yıllarda öğrenci ve işçi gösterileri ve ayaklanmaları sırasında ve 
sonrasında gündeme geldiğini belirtmektedir (aktaran Köksalan, 2010, s. 21). Buna göre alternatif 

küçük ölçekli, spesifik bir topluluğa yönelmiş, olası dezavantajlı gruplar ve onların 
çeşitliliğine saygı, devletten ve piyasa ekonomisinden bağımsız, örgütlenmesinde hiyerarşik olmayan 

yicilerinin erişim ve katılımını kolaylaştıran, çeşitlilik ve demokratikleşme 
çerçevesinde erişim ve katılım imkanlarını sağlayan, baskın olmayan bir söylem ve temsille birlikte 
mümkünse karşı hegemonik söylemi ve temsili hayata geçiren” olarak ifade edilmektedir(Bailey vd., 
2007, s. 18). Alternatif medyanın temelde radikal toplumsal değişim nosyonunu öne süren görüşleri de 
bulunmaktadır. Bu süreçte söz konusu medya demokratik işlerlik ve içerikte ortaklaşa bir üretim ile 
deneysellik ve yenilikten yana bir çizgiyi benimsemek durumundadır (Atton, 2014, s. 34
Alternatif medyanın en temel ilkelerinden biri de anaakımı temsil eden medyada hiç görülmeyen veya 
yeterli şekilde temsil edilmeyen grupların seslerini duyurmaktır (Castellanos, 2008, s. 37). 

likte alternatifliğin en nitelikli olanı ise tabandan gelen medyanın yaptığı iş olarak 
görülmektedir (Atton, 2014). Alternatif medya sadece ötekileştirilmiş olanların değil varsılların, 
yoksulluk çekenlerin, toplumsal cinsiyet ayrımına uğrayanların, kültürel kimlikler bağlamında 
dezavantajlı durumda bulunanların, ayrıca bu konumda olmasalar bile vasatı tüketmek istemeyenlerin 
başka bir medya ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir (Alankuş, 2008, s. 126-127). John Downing, 
faşizmi savunan medyanın da alternatif olarak tanımlanması gerektiğini belirtmektedir (aktaran 

52). Alternatif medya topluluk temelli de yayın yapabilmektedir. Türkiye’de 
buna uygun olarak ticari olmamak ölçüt kabul edilecekse Alevi, Kürt ve belirli İslami kesime ait 
radyolar örnek verilebilir (Alankuş, 2008). Topluluk medyası, topluluğun gündemlerinin üretilmesi ve 
bu gündemlere ilişkin kararların alınması noktasında, topluluk üyelerinin tartışmalarının ve bu 
tartışmaların yürütücülerinin görüş oluşturmasında bağımsız bir platform olma işlevine sahiptir 

416).Topluluk medyasının bir başka biçimi azınlık medyasıdır.  Hall, azınlık 
medyasının temel özelliğinin ve öneminin birleştirici alternatif bir kültür yaratmadaki potansiyeli 

ğlamaktadır (aktaran Bailey vd., 2007, s. 86). Bu medyalar azınlığın çıkarlarını, 
ilgilerini, anaakım medyada yer almayan yönlerini, muhalif oldukları konuları anlatmada onlara büyük 
yarar sağlayabilmektedir (Nafiz, 2012, s. 1). Singer, Zhang ve Xiaoming, çoklu etnik yapıya sahip 
toplumlarda azınlık medyasının etnik ve dini grupların biçimlenmesine ve gelişmesine, onların çektiği 
maddi ve finansal zorluklar ile maruz kaldıkları tenkitleri (önyargılar ve ötekileştirmeler) aşmalarında 

nemli bir mecra olarak görmektedirler (aktaran Bailey vd, 2007, s. 87). 
Alternatif KİA’ların etki alanı bakımından önde geleni ise televizyondur. Avrupa’da başta göçmenler 
olmak üzere Katolik, Protestan ve Müslüman topluluklar kendi kategorilerine göre biç
televizyonlar inşa etmektedirler (Köksalan, 2010). Bu kanallar kültürel çeşitliliğin korunması 
geliştirilmesi ve aktarılmaları konularında sorumluluk almaktadırlar. Demokrasinin savunulması ve 
toplumun demokratikleşmesi için katkı sunma görevini yerine getirmektedirler (Bileydi, 2015, s. 417). 
Türkiye’de ise alternatif medya konusunda irili ufaklı kuruluşlar bulunmaktadır. Fakat bunlar yeterli 
görülmemektedir. Özellikle sol medya bugüne kadar siyasi-ideolojik yetersizliklerinin yanı sıra ve 

teknik olgunluk eksikliği nedeniyle gerçek anlamda ciddi ve popüler bir muhalefet kanalı 
oluşturamamıştır (Kürkçü, 2008, s. 68). Bunun yanı sıra çok etkili olmasalar da Evrensel ve BirGün 

nternet’te Zaytung (mizah çizgisinde) ve BİANET örnekleri alternatif olarak 
gösterilmektedir (Duran, 2015, s. 26). Radyoculuk alanında ise İstanbul’da yayın yapan Özgür 
Radyo’nun benzer alternatiflik özellikleri taşıdığı ifade edilmektedir (Özbakır, 2008, s. 83). 

Armand Mattelart, alternatif 
medya kavramının 1960 ve 1970’li yıllarda öğrenci ve işçi gösterileri ve ayaklanmaları sırasında ve 

ksalan, 2010, s. 21). Buna göre alternatif 
küçük ölçekli, spesifik bir topluluğa yönelmiş, olası dezavantajlı gruplar ve onların 

çeşitliliğine saygı, devletten ve piyasa ekonomisinden bağımsız, örgütlenmesinde hiyerarşik olmayan 
yicilerinin erişim ve katılımını kolaylaştıran, çeşitlilik ve demokratikleşme 

çerçevesinde erişim ve katılım imkanlarını sağlayan, baskın olmayan bir söylem ve temsille birlikte 
ektedir(Bailey vd., 

2007, s. 18). Alternatif medyanın temelde radikal toplumsal değişim nosyonunu öne süren görüşleri de 
bulunmaktadır. Bu süreçte söz konusu medya demokratik işlerlik ve içerikte ortaklaşa bir üretim ile 

çizgiyi benimsemek durumundadır (Atton, 2014, s. 34-35). 
Alternatif medyanın en temel ilkelerinden biri de anaakımı temsil eden medyada hiç görülmeyen veya 
yeterli şekilde temsil edilmeyen grupların seslerini duyurmaktır (Castellanos, 2008, s. 37). 

likte alternatifliğin en nitelikli olanı ise tabandan gelen medyanın yaptığı iş olarak 
görülmektedir (Atton, 2014). Alternatif medya sadece ötekileştirilmiş olanların değil varsılların, 

el kimlikler bağlamında 
dezavantajlı durumda bulunanların, ayrıca bu konumda olmasalar bile vasatı tüketmek istemeyenlerin 

127). John Downing, 
tif olarak tanımlanması gerektiğini belirtmektedir (aktaran 

52). Alternatif medya topluluk temelli de yayın yapabilmektedir. Türkiye’de 
buna uygun olarak ticari olmamak ölçüt kabul edilecekse Alevi, Kürt ve belirli İslami kesime ait 
radyolar örnek verilebilir (Alankuş, 2008). Topluluk medyası, topluluğun gündemlerinin üretilmesi ve 
bu gündemlere ilişkin kararların alınması noktasında, topluluk üyelerinin tartışmalarının ve bu 

bir platform olma işlevine sahiptir 
416).Topluluk medyasının bir başka biçimi azınlık medyasıdır.  Hall, azınlık 

medyasının temel özelliğinin ve öneminin birleştirici alternatif bir kültür yaratmadaki potansiyeli 
ğlamaktadır (aktaran Bailey vd., 2007, s. 86). Bu medyalar azınlığın çıkarlarını, 

ilgilerini, anaakım medyada yer almayan yönlerini, muhalif oldukları konuları anlatmada onlara büyük 
çoklu etnik yapıya sahip 

toplumlarda azınlık medyasının etnik ve dini grupların biçimlenmesine ve gelişmesine, onların çektiği 
maddi ve finansal zorluklar ile maruz kaldıkları tenkitleri (önyargılar ve ötekileştirmeler) aşmalarında 

nemli bir mecra olarak görmektedirler (aktaran Bailey vd, 2007, s. 87). 
Alternatif KİA’ların etki alanı bakımından önde geleni ise televizyondur. Avrupa’da başta göçmenler 
olmak üzere Katolik, Protestan ve Müslüman topluluklar kendi kategorilerine göre biçimlenen 
televizyonlar inşa etmektedirler (Köksalan, 2010). Bu kanallar kültürel çeşitliliğin korunması 
geliştirilmesi ve aktarılmaları konularında sorumluluk almaktadırlar. Demokrasinin savunulması ve 

rine getirmektedirler (Bileydi, 2015, s. 417). 
Türkiye’de ise alternatif medya konusunda irili ufaklı kuruluşlar bulunmaktadır. Fakat bunlar yeterli 

ideolojik yetersizliklerinin yanı sıra ve 
teknik olgunluk eksikliği nedeniyle gerçek anlamda ciddi ve popüler bir muhalefet kanalı 

oluşturamamıştır (Kürkçü, 2008, s. 68). Bunun yanı sıra çok etkili olmasalar da Evrensel ve BirGün 
BİANET örnekleri alternatif olarak 

gösterilmektedir (Duran, 2015, s. 26). Radyoculuk alanında ise İstanbul’da yayın yapan Özgür 
Radyo’nun benzer alternatiflik özellikleri taşıdığı ifade edilmektedir (Özbakır, 2008, s. 83). 
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Radyonun; kadın, çocuk, işçi, gençlik, çevre, spor ve sağlık gibi programlar ürettiği ve bunların 
mevcut siyasi sisteme muhalif yönden bakarak hayata geçirildiği kaydedilmektedir (Özbakır, 2008).

Alternatif Televizyon ve Yol TV 

“Kadınların, işçilerin, gençlerin, canların kanalı; kardeşli
güzel günlerin habercisi, değişim isteyenlerin televizyonu” mottosuyla yayın çizgisini belirleyen Yol 
TV, 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır. Televizyonun merkezi Almanya’nın Köln şehrindedir ve 
Türksat uydusu üzerinden yayınlarını gerçekleştirmektedir. Kurucusu Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonudur (AABF). Yol TV kendini alternatif medya olarak tanımladığı kuruluş bildirgesinde 
başta Alevi kültürü olmak üzere toplumun diğer kesimlerine de seslenecekler
“Yol TV, Alevi kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerini oluşturan bütün katmanlara pozitif 
ayrımcılık anlayışıyla yaklaşacak ve çok kültürlü bir anlayışla bütün toplumu kucaklayan birleştirici 
bir ekran olacaktır. Söyleyecek söz
fundamentalistlere, ırkçılara ve ayrımcılara kapalı olacaktır. Bu anlamıyla da Yol TV objektif 
gazetecilik ilkelerine bağlı, demokrasiden, laiklikten, Cumhuriyetten ve temel insan haklarından yana 
açıkça taraf olacaktır” (www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t
Nisan 2017). Televizyonun kuruluş bildirgesinde ırkçılığa, din, dil ve cinsiyet ayrımcılığına karşı 
olunduklarını ve bu tutumdan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini beyan etme
(www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t
kuruluş bildirgesinde anaakım medyanın ürettiği haber şekline bağlı kalmamak için kendi haber 
ajansını üretmek gibi bir hedefi olduğu belirtilmiştir. Fa
kaldıkları görülmüştür. (www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t
Nisan 2017). Ayrıca, Yol TV’nin Alevi toplumunu öncelediği fakat yayınlarında bu kesimle sınırlı 
kalmadığı da yapılan bir başka tespittir.

Yol TV Haber Bülteni Analizi 

Araştırmada Yol TV anahaber bültenindeki ilk yedi (7) içinde yer alan ve 15 günlük sürede toplam 
105 haberin incelenmesinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu haberlerdeki ‘genel çerçeveler’ 
tespit edilerek, Yol TV’nin başlıca haber gündemleri, haber kaynakları, haberde öne çıkarılanlar, 
anaakımda yer almayan ya da yer alsa bile farklı çerçevelenen haberler tespit edilerek, televizyonun 
‘muhalif alternatif bir yayıncılık’ yapıp yapmadığı sınanmıştı
anaakım televizyon yayıncılığının dominantlığının topluluk
olasılığını göstermektir. Araştırmada Yol TV ana haber bültenlerinin içerik analizi yapılmıştır. İçerik 
analizinde haber çerçeveleme yani öne çıkarma yöntemi kategorileştirilmiştir. 

Haberlerin Genel Kategorisi Haber Sayısı (f)

Dış Politika 
İç Politika 
Ekonomi 
Asayiş-Güvenlik 

Polis-Adliye 
Toplumsal Olaylar 
TOPLAM 

Tablo-1: Yol TV Ana Haber bülteninde ilk sırayı gündemin Suriye olması nedeniyle dış haberler almıştır
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nçlik, çevre, spor ve sağlık gibi programlar ürettiği ve bunların 
mevcut siyasi sisteme muhalif yönden bakarak hayata geçirildiği kaydedilmektedir (Özbakır, 2008).

Kadınların, işçilerin, gençlerin, canların kanalı; kardeşliğin ve eşitliğin yanında, gerçeklerin takipçisi 
güzel günlerin habercisi, değişim isteyenlerin televizyonu” mottosuyla yayın çizgisini belirleyen Yol 
TV, 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır. Televizyonun merkezi Almanya’nın Köln şehrindedir ve 

uydusu üzerinden yayınlarını gerçekleştirmektedir. Kurucusu Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonudur (AABF). Yol TV kendini alternatif medya olarak tanımladığı kuruluş bildirgesinde 
başta Alevi kültürü olmak üzere toplumun diğer kesimlerine de sesleneceklerini söylemektedirler: 
“Yol TV, Alevi kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerini oluşturan bütün katmanlara pozitif 
ayrımcılık anlayışıyla yaklaşacak ve çok kültürlü bir anlayışla bütün toplumu kucaklayan birleştirici 
bir ekran olacaktır. Söyleyecek sözü olana ekranımız açık olacak. Ekranımız her türlü 
fundamentalistlere, ırkçılara ve ayrımcılara kapalı olacaktır. Bu anlamıyla da Yol TV objektif 
gazetecilik ilkelerine bağlı, demokrasiden, laiklikten, Cumhuriyetten ve temel insan haklarından yana 

araf olacaktır” (www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t-6620.html, Erişim Tarihi: 07 
Nisan 2017). Televizyonun kuruluş bildirgesinde ırkçılığa, din, dil ve cinsiyet ayrımcılığına karşı 
olunduklarını ve bu tutumdan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini beyan etme
(www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t-6620.html. Erişim Tarihi, 07 Nisan 2017). Yol TV’nin 
kuruluş bildirgesinde anaakım medyanın ürettiği haber şekline bağlı kalmamak için kendi haber 
ajansını üretmek gibi bir hedefi olduğu belirtilmiştir. Fakat bunun gerçekleşemediği anaakıma bağımlı 
kaldıkları görülmüştür. (www.aleviweb.com/forum/showthread.php?t-6620.html, Erişim Tarihi, 07 
Nisan 2017). Ayrıca, Yol TV’nin Alevi toplumunu öncelediği fakat yayınlarında bu kesimle sınırlı 

bir başka tespittir. 

Araştırmada Yol TV anahaber bültenindeki ilk yedi (7) içinde yer alan ve 15 günlük sürede toplam 
105 haberin incelenmesinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu haberlerdeki ‘genel çerçeveler’ 

t edilerek, Yol TV’nin başlıca haber gündemleri, haber kaynakları, haberde öne çıkarılanlar, 
anaakımda yer almayan ya da yer alsa bile farklı çerçevelenen haberler tespit edilerek, televizyonun 
‘muhalif alternatif bir yayıncılık’ yapıp yapmadığı sınanmıştır. Araştırmanın amacı; Türkiye’de 
anaakım televizyon yayıncılığının dominantlığının topluluk-alternatif medya aracılığıyla kırılabileceği 
olasılığını göstermektir. Araştırmada Yol TV ana haber bültenlerinin içerik analizi yapılmıştır. İçerik 

er çerçeveleme yani öne çıkarma yöntemi kategorileştirilmiştir.  

Haber Sayısı (f) % Yüzdelik Dilime Göre Haber Oranı

39 37.14 
26 24.76 
15 14.28 
15 14.28 
6 5.71 
4 3.80 

105 99.97 

1: Yol TV Ana Haber bülteninde ilk sırayı gündemin Suriye olması nedeniyle dış haberler almıştır

nçlik, çevre, spor ve sağlık gibi programlar ürettiği ve bunların 
mevcut siyasi sisteme muhalif yönden bakarak hayata geçirildiği kaydedilmektedir (Özbakır, 2008). 

ğin ve eşitliğin yanında, gerçeklerin takipçisi 
güzel günlerin habercisi, değişim isteyenlerin televizyonu” mottosuyla yayın çizgisini belirleyen Yol 
TV, 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır. Televizyonun merkezi Almanya’nın Köln şehrindedir ve 

uydusu üzerinden yayınlarını gerçekleştirmektedir. Kurucusu Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonudur (AABF). Yol TV kendini alternatif medya olarak tanımladığı kuruluş bildirgesinde 

ini söylemektedirler: 
“Yol TV, Alevi kültürü başta olmak üzere Anadolu kültürlerini oluşturan bütün katmanlara pozitif 
ayrımcılık anlayışıyla yaklaşacak ve çok kültürlü bir anlayışla bütün toplumu kucaklayan birleştirici 

ü olana ekranımız açık olacak. Ekranımız her türlü 
fundamentalistlere, ırkçılara ve ayrımcılara kapalı olacaktır. Bu anlamıyla da Yol TV objektif 
gazetecilik ilkelerine bağlı, demokrasiden, laiklikten, Cumhuriyetten ve temel insan haklarından yana 

6620.html, Erişim Tarihi: 07 
Nisan 2017). Televizyonun kuruluş bildirgesinde ırkçılığa, din, dil ve cinsiyet ayrımcılığına karşı 
olunduklarını ve bu tutumdan kesinlikle vazgeçmeyeceklerini beyan etmektedirler 

6620.html. Erişim Tarihi, 07 Nisan 2017). Yol TV’nin 
kuruluş bildirgesinde anaakım medyanın ürettiği haber şekline bağlı kalmamak için kendi haber 

kat bunun gerçekleşemediği anaakıma bağımlı 
6620.html, Erişim Tarihi, 07 

Nisan 2017). Ayrıca, Yol TV’nin Alevi toplumunu öncelediği fakat yayınlarında bu kesimle sınırlı 

Araştırmada Yol TV anahaber bültenindeki ilk yedi (7) içinde yer alan ve 15 günlük sürede toplam 
105 haberin incelenmesinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Bu haberlerdeki ‘genel çerçeveler’ 

t edilerek, Yol TV’nin başlıca haber gündemleri, haber kaynakları, haberde öne çıkarılanlar, 
anaakımda yer almayan ya da yer alsa bile farklı çerçevelenen haberler tespit edilerek, televizyonun 

r. Araştırmanın amacı; Türkiye’de 
alternatif medya aracılığıyla kırılabileceği 

olasılığını göstermektir. Araştırmada Yol TV ana haber bültenlerinin içerik analizi yapılmıştır. İçerik 

Yüzdelik Dilime Göre Haber Oranı 

2,82 
4.24 
7.35 
7.38 

18.38 
27.63 

67,80 

1: Yol TV Ana Haber bülteninde ilk sırayı gündemin Suriye olması nedeniyle dış haberler almıştır. 
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Yol TV’nin haber bülteninde %37’lik bir oranla dış haberlerin ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. İç 
politika ise %25’lik bir oranla ikinci sıradadır. Ekonomi haberleri %14’lük bir yer kapladığı haber 
bülteninde, özellikle dolar krizi üzerinde yoğunla
ise yine %14’lük bir oranla temsil edilmiştir. Bu kategoride yer alan haberlerde özellikle ülkedeki 
bombalama, şiddet eylemleri ve FETÖ operasyonları dikkati çekmektedir. 

 
Haberlerin Özel Konusu

Suriye-Halep 
Bombalı Saldırı 
Dolar Krizi 
Başkanlık Tartışmaları 
Karlov Suikastı 
Rusya Krizi 
HDP Sorunu 
Turgut Öker  
Maraş Katliamı 
FETÖ 
AB Krizi 
Milli Seferberlik 
Ethem Sarısülük  
Berkin Elvan 
OHAL 
Yeni Anayasa 
AK Parti’de pürüz 
Bütçe Görüşmeleri 
TOPLAM 

Tablo-2: Haberlerin özel konusu, dünya ve ülke gündemiyle ilgilidir. 
 
Tablo-2’deki verilere göre Yol TV’de haberlerin özel konuları arasında ilk sırada dış politikadaki 
gelişmelerinin yer aldığı görülmüştür. Suriye’deki iç savaş analizinin yapıldığı dönemde, yoğun 
çarpışmaların geçtiği Halep’e ilişkin gelişmeler %26’yla ilk sırada yer almıştır. Bunu İstanbul Beşiktaş 
ve Kayseri’de gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemeleri ve bunu bağlı gelişen diğer konular %14’le 
ikinci sırada, ekonomideki gelişmeler özellikle de 
derecede bültende yer almıştır. Bunu başkanlık tartışmaları %11, Karlov suikastı %8’le takip etmiştir. 
Televizyon kanalının ana haber bültenlerindeki ilk 7 sırada sunulanlarda, iktidar dışı kalmış kesimleri
daha az bir oranda temsil edildiği, haberlerin özel konuları kategorisinde de görülmüştür.

 
Haberlerde Adı Geçenler 

Cumhurbaşkanı 
TBMM Başkanı 
Başbakan 
Bakanlar 
Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı 
İktidar Partisi Milletvekilleri 
Muhalefet Partisi Milletvekilleri 
Meclisteki Diğer Muh. Part. Genel Başkanları
Yargı Mensupları 
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Yol TV’nin haber bülteninde %37’lik bir oranla dış haberlerin ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. İç 
politika ise %25’lik bir oranla ikinci sıradadır. Ekonomi haberleri %14’lük bir yer kapladığı haber 
bülteninde, özellikle dolar krizi üzerinde yoğunlaşılmıştır. Asayiş-güvenlik kategorisindeki haberler 
ise yine %14’lük bir oranla temsil edilmiştir. Bu kategoride yer alan haberlerde özellikle ülkedeki 
bombalama, şiddet eylemleri ve FETÖ operasyonları dikkati çekmektedir.  

Haberlerin Özel Konusu Haber Sayısı 
(f) 

Yüzdelik Oran
(%) 

28 
15 
15 
12 
9 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

105 
berlerin özel konusu, dünya ve ülke gündemiyle ilgilidir.  

2’deki verilere göre Yol TV’de haberlerin özel konuları arasında ilk sırada dış politikadaki 
gelişmelerinin yer aldığı görülmüştür. Suriye’deki iç savaş analizinin yapıldığı dönemde, yoğun 
arpışmaların geçtiği Halep’e ilişkin gelişmeler %26’yla ilk sırada yer almıştır. Bunu İstanbul Beşiktaş 

ve Kayseri’de gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemeleri ve bunu bağlı gelişen diğer konular %14’le 
ikinci sırada, ekonomideki gelişmeler özellikle de dolarda yaşanan kriz yine %14’lük bir oranla aynı 
derecede bültende yer almıştır. Bunu başkanlık tartışmaları %11, Karlov suikastı %8’le takip etmiştir. 
Televizyon kanalının ana haber bültenlerindeki ilk 7 sırada sunulanlarda, iktidar dışı kalmış kesimleri
daha az bir oranda temsil edildiği, haberlerin özel konuları kategorisinde de görülmüştür.

Sayı 
(f) 

Toplam Haber 
Sayısı 

Yüzdelik Oranı

19 

105 

2 
21 
31 

 4 
6 
9 

Meclisteki Diğer Muh. Part. Genel Başkanları 6 
- 

Yol TV’nin haber bülteninde %37’lik bir oranla dış haberlerin ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. İç 
politika ise %25’lik bir oranla ikinci sıradadır. Ekonomi haberleri %14’lük bir yer kapladığı haber 

güvenlik kategorisindeki haberler 
ise yine %14’lük bir oranla temsil edilmiştir. Bu kategoride yer alan haberlerde özellikle ülkedeki 

Yüzdelik Oran 

26.66 
14.28 
14.28 
11.42 

8.57 
3.80 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
1.90 
1.90 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 

99.91 

2’deki verilere göre Yol TV’de haberlerin özel konuları arasında ilk sırada dış politikadaki 
gelişmelerinin yer aldığı görülmüştür. Suriye’deki iç savaş analizinin yapıldığı dönemde, yoğun 
arpışmaların geçtiği Halep’e ilişkin gelişmeler %26’yla ilk sırada yer almıştır. Bunu İstanbul Beşiktaş 

ve Kayseri’de gerçekleştirilen bombalı saldırı eylemeleri ve bunu bağlı gelişen diğer konular %14’le 
dolarda yaşanan kriz yine %14’lük bir oranla aynı 

derecede bültende yer almıştır. Bunu başkanlık tartışmaları %11, Karlov suikastı %8’le takip etmiştir. 
Televizyon kanalının ana haber bültenlerindeki ilk 7 sırada sunulanlarda, iktidar dışı kalmış kesimlerin 
daha az bir oranda temsil edildiği, haberlerin özel konuları kategorisinde de görülmüştür. 

Yüzdelik Oranı 
(%) 

8 
1 
9 

13 
2 
3 
4 
3 
- 
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Genelkurmay Başkanı 
TSK Mensupları 
Emniyet Mensupları 
Anaakım Medya Mensupları 
Alternatif Medya Mensupları 
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri 
TBMM Dışı Siyasi Parti Temsilcileri 
TBMM Dışı Muhalif Siyasi Hareketler
Yabancı Devlet Başkanları 
Yabancı Resmi Yetkililer 
Ekonomi ve İş Çevreleri  
Muhtarlar 
Ülkeler ve Devletler 
Yabancı Silahlı Muhalif Gruplar 
Yerli Silahlı Muhalif Gruplar 
Mağdur Vatandaş 
Yerli Yardım Kuruluşları 
Bürokrat/Yetkili 
Önceki Cumhurbaşkanı 
TOPLAM 

Tablo-3: Yol TV Ana Haber bülteninde, haber aktörlerinin rakamsal olarak dağılımı ve sıklık derecesi.
 
Tablo-3’teki verilerin değerlendirilmesiyle yapılan analizde kanalın haber bülteninde politika 
yapıcılarından iktidar, muhalefet, terörle mücadelede ordu ve emniyet ile büyük sermaye ve ekonomi 
çevrelerinden elitlerin verdikleri demeçler ağırlıklı olarak haber öznesi olarak sunulmuştur.

 

Haber Kaynakları 

Resmi Kaynaklar 
Resmi Televizyon Kanalı 
Resmi Haber Ajansı 
Özel Televizyon Kanalı 
Diğer Haber Ajansları 
Gazeteler 
Kanalın Kendisi 
Dış Basın 
Sosyal Medya 
Belirsiz 
TOPLAM 

Tablo-4: Yol TV Ana Haber'in kullandığı haber kaynakları çoğunlukla anaakım medya merkezlidir.

Yol TV’nin haberlerinde çoğunlukla resmi ve özel haber ajanslarından elde edilen bilgilerle bir yayın 
bülteni oluşturma yoluna gidildiği görülmüştür. Bu değer ha
orana sahiptir. Yol TV’nin haber konusunda ajanslara bağımlı bir durumunun olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu verileri, belirsiz kaynaklar %10, dış basın %10, Türkiye’deki gazeteler %6, Yol 
TV’nin kendi haberi %6, resmi haber ajansı %3, devletin resmi televizyon kanalı %3, özel televizyon 
kanalları %2 ve diğer resmi kaynaklar (Başbakanlık basın merkezi gibi) %2 olarak görülmüştür.
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2 
6 
10 
2 
2 
9 

 1 
TBMM Dışı Muhalif Siyasi Hareketler - 

9 
23 
6 
1 
34 
25 
3 
2 
1 
1 
1 

236 105 
3: Yol TV Ana Haber bülteninde, haber aktörlerinin rakamsal olarak dağılımı ve sıklık derecesi.

3’teki verilerin değerlendirilmesiyle yapılan analizde kanalın haber bülteninde politika 
terörle mücadelede ordu ve emniyet ile büyük sermaye ve ekonomi 

çevrelerinden elitlerin verdikleri demeçler ağırlıklı olarak haber öznesi olarak sunulmuştur.

Sayı 
(f) 

Toplam 
Haber Sayısı 

Yüzdelik Oran
(%)

2 

105 

3 
3 
2 
59 
7 
6 
10 
3 
10 
105 105 

4: Yol TV Ana Haber'in kullandığı haber kaynakları çoğunlukla anaakım medya merkezlidir.

Yol TV’nin haberlerinde çoğunlukla resmi ve özel haber ajanslarından elde edilen bilgilerle bir yayın 
bülteni oluşturma yoluna gidildiği görülmüştür. Bu değer haber ajanslarında %56 gibi yüksek bir 
orana sahiptir. Yol TV’nin haber konusunda ajanslara bağımlı bir durumunun olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu verileri, belirsiz kaynaklar %10, dış basın %10, Türkiye’deki gazeteler %6, Yol 

ber ajansı %3, devletin resmi televizyon kanalı %3, özel televizyon 
kanalları %2 ve diğer resmi kaynaklar (Başbakanlık basın merkezi gibi) %2 olarak görülmüştür.
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100.0 
3: Yol TV Ana Haber bülteninde, haber aktörlerinin rakamsal olarak dağılımı ve sıklık derecesi. 

3’teki verilerin değerlendirilmesiyle yapılan analizde kanalın haber bülteninde politika 
terörle mücadelede ordu ve emniyet ile büyük sermaye ve ekonomi 

çevrelerinden elitlerin verdikleri demeçler ağırlıklı olarak haber öznesi olarak sunulmuştur. 

Yüzdelik Oran 
(%) 

1.90 
2.85 
2.85 
1.90 

56.19 
6.66 
5.71 
9.52 
2.85 
9.52 

99.95 
4: Yol TV Ana Haber'in kullandığı haber kaynakları çoğunlukla anaakım medya merkezlidir. 

Yol TV’nin haberlerinde çoğunlukla resmi ve özel haber ajanslarından elde edilen bilgilerle bir yayın 
ber ajanslarında %56 gibi yüksek bir 

orana sahiptir. Yol TV’nin haber konusunda ajanslara bağımlı bir durumunun olduğu açıkça 
görülmektedir. Bu verileri, belirsiz kaynaklar %10, dış basın %10, Türkiye’deki gazeteler %6, Yol 

ber ajansı %3, devletin resmi televizyon kanalı %3, özel televizyon 
kanalları %2 ve diğer resmi kaynaklar (Başbakanlık basın merkezi gibi) %2 olarak görülmüştür.  
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Haber Çerçeveleri 

Pazarlık 
Mücadele 
Uzlaşma 
İnsani İlgi 
Savaş-Terör 
Tepki 
Terör 
Savaş 
Suç 
Sorumluluk 
Müzakere 
Terör (İnsani İlgi) 
Terör-Suç 
Ekonomik Sorumluluk 
Terör (Barış) 
Terör (Birlik Beraberlik) 
Terör (Kınama) 
Haklılık-Haksızlık 
Kriz 
Yoksulluk-İşsizlik 
Savaş (Dışlama, Ötekileştirme) 
Barış 
Güvenlik 
Savaş-Meşruiyet 
Savaş(Mücadele) 
TOPLAM 

Tablo-5: Yol TV Ana Haber'deki, ‘genel haber çerçeveleri’ çoğunlukla pazarlık, mücadele ve uzlaşmadır.
 
Yol TV’nin haberlerde pazarlık çerçevesini %17’yle en fazla kullandığı tespit edilmiştir. 
mücadele %15,  uzlaşma %9,  insani ilgi %8, savaş
%4, sorumluluk %4, müzakere %3, terör
terör-barış %1, savaş-mücadele %1, savaş
haksızlık %1 izlemektedir.  

SONUÇ 

Yol TV topluluğa hizmet medyası olarak, alternatif medya kuramına uygun bir inşa ve pratikle hayata 
geçirilmiştir. Alevi Birlikleri Federasyonu (ABF) yöneticileri aynı zamanda kanalın 
kurucuları arasında yer almaktadır. Televizyonun giderlerini yine aynı topluluk üyeleri 
karşılamaktadır. Yol TV, sosyalist bir geleneğin devamı olarak bilinen BirGün gazetesi çevresiyle 
yakın ilişki içindedir. Kanal, Avrupa’da olsa da es
gerçekleştirmektedir. Bu yayının temel özelliği de temelde Alevilerin yoğun olduğu bölgelere 
yöneliktir yani coğrafik bir göndermede bulunmaktadır. Bu bakımdan ideolojik olarak topluluğun 
sahip olduğu değerleri yansıtmaktadı
hem gönüllü çalışanı hem de sahibi olduğu gerçeğinde hareketle, ekonomik dayanışma içinde 
bulundukları açıktır. Televizyon çalışanları kurum olarak, olası yayın sorunlarında, yasal ve ekonomik 
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Sıklık 
(f) 

Haber 
Sayısı 

Oran (%) 

17 

105 

15 
9 
8 
8 
7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

105 105 
Yol TV Ana Haber'deki, ‘genel haber çerçeveleri’ çoğunlukla pazarlık, mücadele ve uzlaşmadır.

Yol TV’nin haberlerde pazarlık çerçevesini %17’yle en fazla kullandığı tespit edilmiştir. 
mücadele %15,  uzlaşma %9,  insani ilgi %8, savaş-terör %8, terör- tepki %7, terör %5, savaş  %5, suç 
%4, sorumluluk %4, müzakere %3, terör-insani ilgi %3, ekonomik sorumluluk %3, terör

mücadele %1, savaş-meşruiyet %1,  barış %1,  güvenlik %1 ve haklılık

Yol TV topluluğa hizmet medyası olarak, alternatif medya kuramına uygun bir inşa ve pratikle hayata 
geçirilmiştir. Alevi Birlikleri Federasyonu (ABF) yöneticileri aynı zamanda kanalın yöneticileri ya da 
kurucuları arasında yer almaktadır. Televizyonun giderlerini yine aynı topluluk üyeleri 
karşılamaktadır. Yol TV, sosyalist bir geleneğin devamı olarak bilinen BirGün gazetesi çevresiyle 
yakın ilişki içindedir. Kanal, Avrupa’da olsa da esasında Türkiye’ye yönelik yayın 
gerçekleştirmektedir. Bu yayının temel özelliği de temelde Alevilerin yoğun olduğu bölgelere 
yöneliktir yani coğrafik bir göndermede bulunmaktadır. Bu bakımdan ideolojik olarak topluluğun 
sahip olduğu değerleri yansıtmaktadır. ABF’nin yönetici ve üyelerinin aynı zamanda televizyonun 
hem gönüllü çalışanı hem de sahibi olduğu gerçeğinde hareketle, ekonomik dayanışma içinde 
bulundukları açıktır. Televizyon çalışanları kurum olarak, olası yayın sorunlarında, yasal ve ekonomik 

16.19 
14.28 

8.57 
7.61 
7.61 
6.66 
4.76 
4.76 
3.80 
3.80 
2.85 
2.85 
2.85 
2.85 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 
0.95 

99.91 
Yol TV Ana Haber'deki, ‘genel haber çerçeveleri’ çoğunlukla pazarlık, mücadele ve uzlaşmadır. 

Yol TV’nin haberlerde pazarlık çerçevesini %17’yle en fazla kullandığı tespit edilmiştir. Bunu 
tepki %7, terör %5, savaş  %5, suç 

insani ilgi %3, ekonomik sorumluluk %3, terör-kınama %1,  
,  barış %1,  güvenlik %1 ve haklılık-

Yol TV topluluğa hizmet medyası olarak, alternatif medya kuramına uygun bir inşa ve pratikle hayata 
yöneticileri ya da 

kurucuları arasında yer almaktadır. Televizyonun giderlerini yine aynı topluluk üyeleri 
karşılamaktadır. Yol TV, sosyalist bir geleneğin devamı olarak bilinen BirGün gazetesi çevresiyle 

asında Türkiye’ye yönelik yayın 
gerçekleştirmektedir. Bu yayının temel özelliği de temelde Alevilerin yoğun olduğu bölgelere 
yöneliktir yani coğrafik bir göndermede bulunmaktadır. Bu bakımdan ideolojik olarak topluluğun 

r. ABF’nin yönetici ve üyelerinin aynı zamanda televizyonun 
hem gönüllü çalışanı hem de sahibi olduğu gerçeğinde hareketle, ekonomik dayanışma içinde 
bulundukları açıktır. Televizyon çalışanları kurum olarak, olası yayın sorunlarında, yasal ve ekonomik 
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yaptırımlarla karşılaştıklarında kendilerine yeni bir yayın platformu imkânı veren interneti 
kullanabilmektedirler. Yol TV, sadece bir Alevi televizyonu olmayıp iktidar ve sosyal payda dışı 
bırakılmış kesimlerin sesi olmayı izlenilen dönem içinde başaramadığı
olarak varlığı ve tarafını da açıkça beyan etmesi bakımından alternatif yayıncılık cephesinde sayılması  
başlangıç öncüllerinden biri olarak sayılmalıdır. Yol TV’nin temel amaçlarından biri Alevilik 
konusunu gündem yapma şeklind
televizyon kanalı, Aleviliğin tarihsel mirasını ve sorunlarını da gündeme taşımayı hedeflemiştir. Bu 
bakımdan televizyon kanalını karşı kamusal siyasi
değerlendirmek mümkündür. Yol TV, ülke gündemini ilgilendiren konularda haber kaynakları 
bakımından anaakım medyaya bağımlıdır, fakat haber çerçevelerini oluştururken kendi ideolojik 
perspektifine uygun bir anlayışı benimsemektedir. Araştırmada Televizyon kan
çoğunlukla ‘kriz’ temelli bir çerçeveden ortaya koyduğu, kendi hedef kitlesine yönelik haberlere ise 
öncelik verdiği tespit edilmiştir. 
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tırımlarla karşılaştıklarında kendilerine yeni bir yayın platformu imkânı veren interneti 
kullanabilmektedirler. Yol TV, sadece bir Alevi televizyonu olmayıp iktidar ve sosyal payda dışı 
bırakılmış kesimlerin sesi olmayı izlenilen dönem içinde başaramadığı görülmektedir. Fakat kurum 
olarak varlığı ve tarafını da açıkça beyan etmesi bakımından alternatif yayıncılık cephesinde sayılması  
başlangıç öncüllerinden biri olarak sayılmalıdır. Yol TV’nin temel amaçlarından biri Alevilik 
konusunu gündem yapma şeklindedir; yayınlarını bu çerçeveye oturtma gayreti içinde bulunan 
televizyon kanalı, Aleviliğin tarihsel mirasını ve sorunlarını da gündeme taşımayı hedeflemiştir. Bu 
bakımdan televizyon kanalını karşı kamusal siyasi-toplumsal ve alternatif bir alan olarak 

erlendirmek mümkündür. Yol TV, ülke gündemini ilgilendiren konularda haber kaynakları 
bakımından anaakım medyaya bağımlıdır, fakat haber çerçevelerini oluştururken kendi ideolojik 
perspektifine uygun bir anlayışı benimsemektedir. Araştırmada Televizyon kanalı, haberlerini 
çoğunlukla ‘kriz’ temelli bir çerçeveden ortaya koyduğu, kendi hedef kitlesine yönelik haberlere ise 
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Büyük Budapeşte Oteli Filminde Kullanılan
İsim, Olay, Karakter, Simge 
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Özet 

Yönetmenler ve senaristler gerçekten beslendikleri olaylarda seyirciyi gerçekten koparma aşamasında 
kendi anlatım dillerini kullanmaktadırlar. Yaratılan hayal dünyası, geçmişte yaşanmış veya günümüzde 
yaşanan olaylardan esinlenmektedir. Seyirci ise yaratılan bu hayali dünyayı kendi deneyimleri 
doğrultusunda anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu noktada “gösterge”, “gösteren” ve “gösterilen” 
kavramları ve onlara yüklenen anlamlar devreye girmektedir. Bu çalışmada, 
filminde kullanılan isim, olay, karakter, simge ve ürünlerin içerdiği görseller söylem analizi yaklaşımı ile 
incelenecektir. Sinema dili ve gösterge (düz anlam 
kategorilerin incelemesi ve değer

Anahtar Kelimeler: Büyük Budapeşte Oteli, Wes Anderson, Film Dili, Anlatım, Görüntü, Gösterge, 
Göstergebilim, Söylem Analizi 

 

An Examination On Name, Event, Character, Symbol And Produc
In The Grand Budapest Hotel

 

Abstract 

The directors and screenwriters use their own language in order to express their feeling and thoughts in 
the stage of reality breaking away from the audience. The world of dreams and events that are happening 
today and happened in the past. The audience se
direction of their own experiences. At this point “sign”, “signified” and “signifier” will be evaluated and 
the meanings attach to them will be analysed.In this work, the name, event, character, symbol and 
products use in the film of the 
analysis approach. Cinema language and indicator (connatation 
examined and categorized in the mentioned above is the c
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Yönetmenler ve senaristler gerçekten beslendikleri olaylarda seyirciyi gerçekten koparma aşamasında 
kendi anlatım dillerini kullanmaktadırlar. Yaratılan hayal dünyası, geçmişte yaşanmış veya günümüzde 

nlenmektedir. Seyirci ise yaratılan bu hayali dünyayı kendi deneyimleri 
doğrultusunda anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu noktada “gösterge”, “gösteren” ve “gösterilen” 
kavramları ve onlara yüklenen anlamlar devreye girmektedir. Bu çalışmada, Büyük Budapeşte
filminde kullanılan isim, olay, karakter, simge ve ürünlerin içerdiği görseller söylem analizi yaklaşımı ile 
incelenecektir. Sinema dili ve gösterge (düz anlam – yan anlam) ilişkisi, filmin künyesi, üstte bahsedilen 
kategorilerin incelemesi ve değerlendirilerek sonuçlandırılması çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.  

Büyük Budapeşte Oteli, Wes Anderson, Film Dili, Anlatım, Görüntü, Gösterge, 

on On Name, Event, Character, Symbol And Produc
In The Grand Budapest Hotel 

The directors and screenwriters use their own language in order to express their feeling and thoughts in 
the stage of reality breaking away from the audience. The world of dreams and events that are happening 
today and happened in the past. The audience seek to make sense of the imagination world in the 
direction of their own experiences. At this point “sign”, “signified” and “signifier” will be evaluated and 
the meanings attach to them will be analysed.In this work, the name, event, character, symbol and 
roducts use in the film of the Grand Budapest Hotel will be analysed true a multimodal discourse 

analysis approach. Cinema language and indicator (connatation – denotation), semantic relation will be 
examined and categorized in the mentioned above is the content of the study. 

The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, The Language of Film, Narration, Image, 
Indicator, Semiotics, Discourse Analysis 
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Yönetmenler ve senaristler gerçekten beslendikleri olaylarda seyirciyi gerçekten koparma aşamasında 
kendi anlatım dillerini kullanmaktadırlar. Yaratılan hayal dünyası, geçmişte yaşanmış veya günümüzde 

nlenmektedir. Seyirci ise yaratılan bu hayali dünyayı kendi deneyimleri 
doğrultusunda anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bu noktada “gösterge”, “gösteren” ve “gösterilen” 

Büyük Budapeşte Oteli 
filminde kullanılan isim, olay, karakter, simge ve ürünlerin içerdiği görseller söylem analizi yaklaşımı ile 

yan anlam) ilişkisi, filmin künyesi, üstte bahsedilen 
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the stage of reality breaking away from the audience. The world of dreams and events that are happening 

ek to make sense of the imagination world in the 
direction of their own experiences. At this point “sign”, “signified” and “signifier” will be evaluated and 
the meanings attach to them will be analysed.In this work, the name, event, character, symbol and 

will be analysed true a multimodal discourse 
denotation), semantic relation will be 
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GİRİŞ 

Sinema kendine has bir anlatım diline sahip bir sanat dalıdır. Sinemanın ortaya çıkışından önce dil 
üzerine yapılan çalışmalar, sinemanın icadıyla birlikte sinema dilinin tartışılması ve sinemasal dilin 
oluşumu üzerine yoğunlaşmış ve sinema dilinin, normal
gerekmediği sorusuna dönüşmüştür. “Dil” kavramı kullanılacaksa bunun geniş bir anlamda bir metafor 
olarak değil, bilimsel olarak kullanılması gerektiği anlaşılmış; 
Paolo Pasolini ve Umberto Eco’nun
gerekliliğin önemini vurgulamıştır (Wollen, 2004: 104). Sinema kendi dilindeki sözcüklerini özgürce 
kullanıp yeri geldiğinde onlara farklı anlamlar yüklemeyi tercih etmektedi

Sinemada en küçük anlam birimi görüntüdür. Görüntünün içerdiği detayların izleyici tarafından 
algılanması, yönetmenin kendisinin yeniden şekillendirdiği sinema dilinin ve göstergeler bütününün 
bir çözümlenmesi ile gerçekleşir. Bu anlatımın çözülmesi ve
üretenin doğal dünyasından kaynaklanır. Yönetmen bu doğal anlatımlı görüntüleri dilediğince kullanır, 
ama gerekliliği giderek azalan sahte sözdizimi kurallarına göre onları “sözcükler” gibi düzenleyerek, 
işleyerek değil (Büker, 2012: 41). Üretilen filmde ortaya çıkan yeni gerçekliğin sunumu yeni bir 
anlamın habercisi olmaktadır. Fakat bu yeni anlamın izleyici tarafından algılanması sırasında, 
izleyicinin anlatılmak istenene karşı tamamen yabancılık çekmemesi için yöne
gerçekten tamamen uzaklaşmamak kaydıyla gerçeği belli bir ölçüde bozarak, bunu bir ileti haline 
getirip sunmalıdır.  

Gerçeğin bozulması sırasında sinema diline işlemiş olan göstergebilimden faydalanılır. Burada 
gösterge, bir gösterenle bir gösterilenden kuruludur. Barthes, göstergeyi düz anlam ve yan anlam 
olarak iki farklı noktada değerlendirmektedir. Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler 
düzlemiyse içerik düzlemini oluşturur (Barthes, 1979: 31). İçerik söylemin bir parça
yönetmenin bakışı, yönetmenin içinde bulunduğu sinema akımının türü, anlatım tarzı, oyuncu 
performansları gibi birçok süzgeçten geçmekte ve bu kriterler izleyicinin anlamlandırılma aşamasını 
birebir etkilemektedir.  

Todd Haynes, Wes Anderson, Nick Cassavetes, Sofia Coppola, Terry Gilliam, David Cronenberg, Jim 
Jarmusch, Richard Linklater gibi klasik anlatımı benimseyen Amerikan sinemasının kendi içindeki 
bağımsız yönetmenler, göstergeleri fazlasıyla kullanan, anlatılan olay, karakter, isimler
anlam içeren ve kendi öz seyircisiyle etkileşimi üst düzeyde tutmayı tercih etmektedirler. Bu 
yönetmenlerin filmlerin içinde kurdukları kendi masalsı dünya hem günümüzle eşdeğer birçok değeri 
barındırmakla birlikte, tamamen hayal ürünü faka
birtakım olaylar içermektedir.   

2014 yılında seyirci ile buluşan Büyük Budapeşte Oteli
kodlanması, sunumu ve seyirciye bırakılan açık uçlu anlam içeren detayları ile
izleyicisine hitap eden bir yapıya sahip bir film olarak göze çarpmaktadır. Yönetmenin kurduğu hayali 
dünyalarda vakit geçirmekten zevk alan, bir filmin bütününün yaratıcılığı kadar içindeki türlü türlü, 
irili ufaklı yaratıcılıklara da hayranlık duyanlar için sonsuz haz malzemesiyle dolu bir film aynı 
zamanda (Çiftçi, 2014: 30). 

Araştırmanın amacı, Büyük Budapeşte Oteli
yaklaşım çerçevesinde çözümlenmesidir. Filmin içsel yapısına yö
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Sinema kendine has bir anlatım diline sahip bir sanat dalıdır. Sinemanın ortaya çıkışından önce dil 
üzerine yapılan çalışmalar, sinemanın icadıyla birlikte sinema dilinin tartışılması ve sinemasal dilin 
oluşumu üzerine yoğunlaşmış ve sinema dilinin, normal dilden farklı bir dil taşıması gerekip 
gerekmediği sorusuna dönüşmüştür. “Dil” kavramı kullanılacaksa bunun geniş bir anlamda bir metafor 
olarak değil, bilimsel olarak kullanılması gerektiği anlaşılmış; Roland Barthes, Christian Metz, Pier 

Umberto Eco’nun çalışmalarıyla Fransa ve İtalya’da ortaya çıkan tartışmalar bu 
gerekliliğin önemini vurgulamıştır (Wollen, 2004: 104). Sinema kendi dilindeki sözcüklerini özgürce 
kullanıp yeri geldiğinde onlara farklı anlamlar yüklemeyi tercih etmektedir.  

Sinemada en küçük anlam birimi görüntüdür. Görüntünün içerdiği detayların izleyici tarafından 
algılanması, yönetmenin kendisinin yeniden şekillendirdiği sinema dilinin ve göstergeler bütününün 
bir çözümlenmesi ile gerçekleşir. Bu anlatımın çözülmesi ve anlamlandırılması izleyicinin ve filmi 
üretenin doğal dünyasından kaynaklanır. Yönetmen bu doğal anlatımlı görüntüleri dilediğince kullanır, 
ama gerekliliği giderek azalan sahte sözdizimi kurallarına göre onları “sözcükler” gibi düzenleyerek, 

ğil (Büker, 2012: 41). Üretilen filmde ortaya çıkan yeni gerçekliğin sunumu yeni bir 
anlamın habercisi olmaktadır. Fakat bu yeni anlamın izleyici tarafından algılanması sırasında, 
izleyicinin anlatılmak istenene karşı tamamen yabancılık çekmemesi için yönetmen veya senarist, 
gerçekten tamamen uzaklaşmamak kaydıyla gerçeği belli bir ölçüde bozarak, bunu bir ileti haline 

Gerçeğin bozulması sırasında sinema diline işlemiş olan göstergebilimden faydalanılır. Burada 
bir gösterilenden kuruludur. Barthes, göstergeyi düz anlam ve yan anlam 

olarak iki farklı noktada değerlendirmektedir. Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler 
düzlemiyse içerik düzlemini oluşturur (Barthes, 1979: 31). İçerik söylemin bir parça
yönetmenin bakışı, yönetmenin içinde bulunduğu sinema akımının türü, anlatım tarzı, oyuncu 
performansları gibi birçok süzgeçten geçmekte ve bu kriterler izleyicinin anlamlandırılma aşamasını 

, Nick Cassavetes, Sofia Coppola, Terry Gilliam, David Cronenberg, Jim 
gibi klasik anlatımı benimseyen Amerikan sinemasının kendi içindeki 

bağımsız yönetmenler, göstergeleri fazlasıyla kullanan, anlatılan olay, karakter, isimler
anlam içeren ve kendi öz seyircisiyle etkileşimi üst düzeyde tutmayı tercih etmektedirler. Bu 
yönetmenlerin filmlerin içinde kurdukları kendi masalsı dünya hem günümüzle eşdeğer birçok değeri 
barındırmakla birlikte, tamamen hayal ürünü fakat yaşanmış ve yaşananlarla fazlasıyla bağlantılı 

Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) göstergelerin 
kodlanması, sunumu ve seyirciye bırakılan açık uçlu anlam içeren detayları ile sıradan bir sinema 
izleyicisine hitap eden bir yapıya sahip bir film olarak göze çarpmaktadır. Yönetmenin kurduğu hayali 
dünyalarda vakit geçirmekten zevk alan, bir filmin bütününün yaratıcılığı kadar içindeki türlü türlü, 

hayranlık duyanlar için sonsuz haz malzemesiyle dolu bir film aynı 

Büyük Budapeşte Oteli filminde yaratılan hayali dünyanın göstergebilimsel bir 
yaklaşım çerçevesinde çözümlenmesidir. Filmin içsel yapısına yönelik olan bu araştırma; sinema dili 

Sinema kendine has bir anlatım diline sahip bir sanat dalıdır. Sinemanın ortaya çıkışından önce dil 
üzerine yapılan çalışmalar, sinemanın icadıyla birlikte sinema dilinin tartışılması ve sinemasal dilin 

dilden farklı bir dil taşıması gerekip 
gerekmediği sorusuna dönüşmüştür. “Dil” kavramı kullanılacaksa bunun geniş bir anlamda bir metafor 

Roland Barthes, Christian Metz, Pier 
çalışmalarıyla Fransa ve İtalya’da ortaya çıkan tartışmalar bu 

gerekliliğin önemini vurgulamıştır (Wollen, 2004: 104). Sinema kendi dilindeki sözcüklerini özgürce 

Sinemada en küçük anlam birimi görüntüdür. Görüntünün içerdiği detayların izleyici tarafından 
algılanması, yönetmenin kendisinin yeniden şekillendirdiği sinema dilinin ve göstergeler bütününün 

anlamlandırılması izleyicinin ve filmi 
üretenin doğal dünyasından kaynaklanır. Yönetmen bu doğal anlatımlı görüntüleri dilediğince kullanır, 
ama gerekliliği giderek azalan sahte sözdizimi kurallarına göre onları “sözcükler” gibi düzenleyerek, 

ğil (Büker, 2012: 41). Üretilen filmde ortaya çıkan yeni gerçekliğin sunumu yeni bir 
anlamın habercisi olmaktadır. Fakat bu yeni anlamın izleyici tarafından algılanması sırasında, 

tmen veya senarist, 
gerçekten tamamen uzaklaşmamak kaydıyla gerçeği belli bir ölçüde bozarak, bunu bir ileti haline 

Gerçeğin bozulması sırasında sinema diline işlemiş olan göstergebilimden faydalanılır. Burada 
bir gösterilenden kuruludur. Barthes, göstergeyi düz anlam ve yan anlam 

olarak iki farklı noktada değerlendirmektedir. Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler 
düzlemiyse içerik düzlemini oluşturur (Barthes, 1979: 31). İçerik söylemin bir parçasıdır ve konu, 
yönetmenin bakışı, yönetmenin içinde bulunduğu sinema akımının türü, anlatım tarzı, oyuncu 
performansları gibi birçok süzgeçten geçmekte ve bu kriterler izleyicinin anlamlandırılma aşamasını 

, Nick Cassavetes, Sofia Coppola, Terry Gilliam, David Cronenberg, Jim 
gibi klasik anlatımı benimseyen Amerikan sinemasının kendi içindeki 

bağımsız yönetmenler, göstergeleri fazlasıyla kullanan, anlatılan olay, karakter, isimlerle birden fazla 
anlam içeren ve kendi öz seyircisiyle etkileşimi üst düzeyde tutmayı tercih etmektedirler. Bu 
yönetmenlerin filmlerin içinde kurdukları kendi masalsı dünya hem günümüzle eşdeğer birçok değeri 

t yaşanmış ve yaşananlarla fazlasıyla bağlantılı 

(The Grand Budapest Hotel) göstergelerin 
sıradan bir sinema 

izleyicisine hitap eden bir yapıya sahip bir film olarak göze çarpmaktadır. Yönetmenin kurduğu hayali 
dünyalarda vakit geçirmekten zevk alan, bir filmin bütününün yaratıcılığı kadar içindeki türlü türlü, 

hayranlık duyanlar için sonsuz haz malzemesiyle dolu bir film aynı 

filminde yaratılan hayali dünyanın göstergebilimsel bir 
nelik olan bu araştırma; sinema dili 
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ve göstergeler üzerine bir kısa bir değerlendirme, filmin künyesi, filmin içinde geçen isim, olay, 
karakter, simge ve ürünlerin bölümlere ayrılmış olarak görselleriyle karşılaştırılarak incelenmesi 
çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın soruları şu şekilde sıralanmaktadır:

H1: “Büyük Budapeşte Oteli” filmi, içindeki göstergelerin düz ve yan anlamları filmin hikâyesine 
uygun olarak kullanmış mıdır? 

H2: “Büyük Budapeşte Oteli” filminde geçen detayların, geçm
yaşanan olaylarla bağlantısı var mıdır?

Araştırmanın yöntemi söylem analizi olarak belirlenmiştir. Bu analizin yapılmasında filmde geçen 
isim, olay, karakter, simge ve ürünler film detaylıca izlenerek belirlenmiş; yapılmış 
analizindeki değerlendirmeler, düz anlam ve yan anlamları ile ele alınmıştır. Ayrıca konu ile ilgili 
yazılmış kitap, eleştiri, tez, makale, elektronik kaynaklardan faydalanılarak bir literatür taraması 
yapılmış; ve çalışmada kullanılacak olan görs

Sinema Dili ve Gösterge (Düz anlam 

Sinemanın ise en küçük anlamlı birimi görüntüdür. Bir görsel sanat dalı olan sinemanın kendine ait bir 
dilinin oluşumu elbette ki belli bir zaman içinde gerçekleşmiştir. Dilin aynı zamanda görsel bir öğe ile 
birleşmesi sonrası artık görsel bir dilden söz e
kendi arasında bir iletişim aracı olarak kullandıkları dilin incelenmesi konusunda çalışmalar yapan 
Ferdinand de Saussure, göstergebilim konusunda önemli kavramları ortaya atan Roland Barthes, 
Christian Metz, Peter Wollen, Charles Peirce ve Umberto Eco gibi araştırmacılar kendine özgü bir 
kategori üzerinden derinlemesine incelenebileceğini fakat film dilinin, normal dilbilim çalışmalarından 
bağımsız olamayacağını ortaya atmışlardır. Barthes de göstergebilim
görülmesinin tersinden daha yararlı olacağına karar verdi (Wollen, 2004: 108).

Sinema gerçeğin bozularak sunulduğu yeni bir uzamı ve dili içinde barındırır. Bu dilin ve uzamın 
içindeki şifreler dilbilim ve göstergebilim çalış
“gösteren”, “gösterilen” ve “gösterge” gibi kavramlar çerçevesinde ancak yorumlanarak 
çözümlenebilir. Burada başta yönetmen ve senarist olmak üzere filmin yaratıcı ekibinin yaptıkları 
devreye girer.  

Ama aslında ister fotoğraflansın ister resmedilsin isterse sayısal hale getirilsin görüntü o şeyin kendisi 
değildir. Bu –düzenlenen, aydınlatılan kameranın ya da bilgisayarın önüne getirilen, filme veya ikili 
kodla (binary code) bilgisayara aktarılan, o şeyin
aslında yalnızca o şeyin imgesi olarak görünen
ve fotoğrafik görüntünün geliştirilmesinde optiğin, kimyanın, bilgisayar biliminin, insan elinin ve 
fotoğrafçının gözünün müdahalesini kabul ettiğimizde bile, hala devam eden bütün aracılıkları hesaba 
katmalıyız (Kolker, 2009: 21).  

Siegfried Kracauer, filmin kendi dilini kullanarak üretilen bu gerçekliği fiziksel gerçekliğin kurtuluşu 
olarak tanımlar (Kracauer, 2015: 518). Gerçeği sunuş biçimi anlamı belirliyor. Yönetmen gerçeği belli 
bir ölçüde bozarak ileti göndermek zorunda, ama gerçeği alabildiğine bozamaz. Çünkü izleyici 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

94 

ve göstergeler üzerine bir kısa bir değerlendirme, filmin künyesi, filmin içinde geçen isim, olay, 
karakter, simge ve ürünlerin bölümlere ayrılmış olarak görselleriyle karşılaştırılarak incelenmesi 

oluşturmaktadır.   

Araştırmanın soruları şu şekilde sıralanmaktadır: 

filmi, içindeki göstergelerin düz ve yan anlamları filmin hikâyesine 
uygun olarak kullanmış mıdır?  

filminde geçen detayların, geçmişteki yaşanmış veya günümüzdeki 
yaşanan olaylarla bağlantısı var mıdır? 

Araştırmanın yöntemi söylem analizi olarak belirlenmiştir. Bu analizin yapılmasında filmde geçen 
isim, olay, karakter, simge ve ürünler film detaylıca izlenerek belirlenmiş; yapılmış 
analizindeki değerlendirmeler, düz anlam ve yan anlamları ile ele alınmıştır. Ayrıca konu ile ilgili 
yazılmış kitap, eleştiri, tez, makale, elektronik kaynaklardan faydalanılarak bir literatür taraması 
yapılmış; ve çalışmada kullanılacak olan görseller kayıt altına alınmıştır. 

Sinema Dili ve Gösterge (Düz anlam – Yan Anlam) İlişkisi 

Sinemanın ise en küçük anlamlı birimi görüntüdür. Bir görsel sanat dalı olan sinemanın kendine ait bir 
dilinin oluşumu elbette ki belli bir zaman içinde gerçekleşmiştir. Dilin aynı zamanda görsel bir öğe ile 
birleşmesi sonrası artık görsel bir dilden söz etmek gerekir. Fotoğraf ve sinemadan önce kişilerin 
kendi arasında bir iletişim aracı olarak kullandıkları dilin incelenmesi konusunda çalışmalar yapan 
Ferdinand de Saussure, göstergebilim konusunda önemli kavramları ortaya atan Roland Barthes, 

tz, Peter Wollen, Charles Peirce ve Umberto Eco gibi araştırmacılar kendine özgü bir 
kategori üzerinden derinlemesine incelenebileceğini fakat film dilinin, normal dilbilim çalışmalarından 
bağımsız olamayacağını ortaya atmışlardır. Barthes de göstergebilimin, dilbilimin bir dalı olarak 
görülmesinin tersinden daha yararlı olacağına karar verdi (Wollen, 2004: 108). 

Sinema gerçeğin bozularak sunulduğu yeni bir uzamı ve dili içinde barındırır. Bu dilin ve uzamın 
içindeki şifreler dilbilim ve göstergebilim çalışmalarında ortaya çıkan “düz anlam”, “yan anlam” veya 
“gösteren”, “gösterilen” ve “gösterge” gibi kavramlar çerçevesinde ancak yorumlanarak 
çözümlenebilir. Burada başta yönetmen ve senarist olmak üzere filmin yaratıcı ekibinin yaptıkları 

aslında ister fotoğraflansın ister resmedilsin isterse sayısal hale getirilsin görüntü o şeyin kendisi 
düzenlenen, aydınlatılan kameranın ya da bilgisayarın önüne getirilen, filme veya ikili 

kodla (binary code) bilgisayara aktarılan, o şeyin gerçeklikteymiş gibi kendisi gibi görünen, ama 
aslında yalnızca o şeyin imgesi olarak görünen- aracılık edilen bir aktarımın temsilidir. Ancak kayıtta 
ve fotoğrafik görüntünün geliştirilmesinde optiğin, kimyanın, bilgisayar biliminin, insan elinin ve 

ğrafçının gözünün müdahalesini kabul ettiğimizde bile, hala devam eden bütün aracılıkları hesaba 

Siegfried Kracauer, filmin kendi dilini kullanarak üretilen bu gerçekliği fiziksel gerçekliğin kurtuluşu 
uer, 2015: 518). Gerçeği sunuş biçimi anlamı belirliyor. Yönetmen gerçeği belli 

bir ölçüde bozarak ileti göndermek zorunda, ama gerçeği alabildiğine bozamaz. Çünkü izleyici 

ve göstergeler üzerine bir kısa bir değerlendirme, filmin künyesi, filmin içinde geçen isim, olay, 
karakter, simge ve ürünlerin bölümlere ayrılmış olarak görselleriyle karşılaştırılarak incelenmesi 

filmi, içindeki göstergelerin düz ve yan anlamları filmin hikâyesine 

işteki yaşanmış veya günümüzdeki 

Araştırmanın yöntemi söylem analizi olarak belirlenmiştir. Bu analizin yapılmasında filmde geçen 
isim, olay, karakter, simge ve ürünler film detaylıca izlenerek belirlenmiş; yapılmış gösterge 
analizindeki değerlendirmeler, düz anlam ve yan anlamları ile ele alınmıştır. Ayrıca konu ile ilgili 
yazılmış kitap, eleştiri, tez, makale, elektronik kaynaklardan faydalanılarak bir literatür taraması 

Sinemanın ise en küçük anlamlı birimi görüntüdür. Bir görsel sanat dalı olan sinemanın kendine ait bir 
dilinin oluşumu elbette ki belli bir zaman içinde gerçekleşmiştir. Dilin aynı zamanda görsel bir öğe ile 

tmek gerekir. Fotoğraf ve sinemadan önce kişilerin 
kendi arasında bir iletişim aracı olarak kullandıkları dilin incelenmesi konusunda çalışmalar yapan 
Ferdinand de Saussure, göstergebilim konusunda önemli kavramları ortaya atan Roland Barthes, 

tz, Peter Wollen, Charles Peirce ve Umberto Eco gibi araştırmacılar kendine özgü bir 
kategori üzerinden derinlemesine incelenebileceğini fakat film dilinin, normal dilbilim çalışmalarından 

in, dilbilimin bir dalı olarak 

Sinema gerçeğin bozularak sunulduğu yeni bir uzamı ve dili içinde barındırır. Bu dilin ve uzamın 
malarında ortaya çıkan “düz anlam”, “yan anlam” veya 

“gösteren”, “gösterilen” ve “gösterge” gibi kavramlar çerçevesinde ancak yorumlanarak 
çözümlenebilir. Burada başta yönetmen ve senarist olmak üzere filmin yaratıcı ekibinin yaptıkları 

aslında ister fotoğraflansın ister resmedilsin isterse sayısal hale getirilsin görüntü o şeyin kendisi 
düzenlenen, aydınlatılan kameranın ya da bilgisayarın önüne getirilen, filme veya ikili 

gerçeklikteymiş gibi kendisi gibi görünen, ama 
aracılık edilen bir aktarımın temsilidir. Ancak kayıtta 

ve fotoğrafik görüntünün geliştirilmesinde optiğin, kimyanın, bilgisayar biliminin, insan elinin ve 
ğrafçının gözünün müdahalesini kabul ettiğimizde bile, hala devam eden bütün aracılıkları hesaba 

Siegfried Kracauer, filmin kendi dilini kullanarak üretilen bu gerçekliği fiziksel gerçekliğin kurtuluşu 
uer, 2015: 518). Gerçeği sunuş biçimi anlamı belirliyor. Yönetmen gerçeği belli 

bir ölçüde bozarak ileti göndermek zorunda, ama gerçeği alabildiğine bozamaz. Çünkü izleyici 
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nesneleri tanımazsa anlamı çıkartamaz (Büker, 2012: 51). Kracauer de film dilindeki
gerçekliğin deneyimlenmesinde gösterilen gerçekliğin tekrar gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır: 

Resim, edebiyat, tiyatro vb. doğayı ne kadar içerseler de onu sunmazlar. Daha ziyade 
otonomluk iddiası taşıyan eserler inşa etmek için hammadde o
hammaddenin kendisinden geriye bir şey kalmaz; daha net ifade edecek olursak, hammaddeden 
geriye kalanlar hammaddeyle aktarılan niyetleri tamamlayacak şekilde biçimlendirilmiştir. 
Gerçek hayat malzemesi bir bakıma sanatçın
ve olaylar sanatçının yaratıcı hayal gücünü tetikleyebilir elbette; ancak sanatçı bunları amorf 
halleriyle muhafaza etmek yerine, kendisinde uyandırdıkları biçim ve kavramlara göre spontane 
bir biçimde şekillendirir (Kracauer, 2015: 518).

Metz ise alanı, “filmsel” ve “sinemasal” olarak iki parçaya ayırmaktadır. Filmsel alan, sinemanın diğer 
etkinliklerle ilişkisini ele alan soruların sınırsız alanıyken; daha dar olan sinematografik alan hem 
kendisini yaratan karmaşıklıkları hem de kendisinin ürünü olan karmaşıklıkları dışta bırakır. Metz ve 
seyircilerinin ele almayı seçtiği konu, filmin mekaniğinin içsel araştırmasıdır (Dudley, 2010: 324)

Belli bir başarıya ulaşan filmlerin ortak özelliklerinden biri kendi 
da kendine ait bir dili olması ve bu dilin biçimsel olarak en uygun anlatımla desteklenmesidir. Seyirci, 
filmlerin içindeki kodları çözerken, sinema dilinin göstergeler ile arasındaki metinler arası ilişkiyi 
kavramakla karşı işe başlayacaktır. Bu yeni yaratılan uzam, seyircinin film içerisinde kaybolup 
gitmesine vesile olacak; izleyicinin film sonrası kendi deneyimleri ile filmsel düz anlamı ve bu düz 
anlamın çağrıştırdığı yan anlamın kesişme noktalarını yaratacaktır.

Çalışmanın bir sonraki bölümünde örneklem olarak seçilen 
isim, olay, karakter, simge ve ürünlerin filmden görseller kullanılarak düz anlam ve yan anlamları 
üzerinden bir göstergebilimsel bir analiz yapılacak ve filmi
ve kendi uzamını nasıl belirlediği tartışılacaktır. 

“Büyük Budapeşte Oteli” – Filmin Künyesi ve Konusu
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nesneleri tanımazsa anlamı çıkartamaz (Büker, 2012: 51). Kracauer de film dilindeki
gerçekliğin deneyimlenmesinde gösterilen gerçekliğin tekrar gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır: 

Resim, edebiyat, tiyatro vb. doğayı ne kadar içerseler de onu sunmazlar. Daha ziyade 
otonomluk iddiası taşıyan eserler inşa etmek için hammadde olarak kullanırlar. Sanat eserinde 
hammaddenin kendisinden geriye bir şey kalmaz; daha net ifade edecek olursak, hammaddeden 
geriye kalanlar hammaddeyle aktarılan niyetleri tamamlayacak şekilde biçimlendirilmiştir. 
Gerçek hayat malzemesi bir bakıma sanatçının niyetlerinin içinde kaybolup gider. Gerçek nesne 
ve olaylar sanatçının yaratıcı hayal gücünü tetikleyebilir elbette; ancak sanatçı bunları amorf 
halleriyle muhafaza etmek yerine, kendisinde uyandırdıkları biçim ve kavramlara göre spontane 

killendirir (Kracauer, 2015: 518). 

Metz ise alanı, “filmsel” ve “sinemasal” olarak iki parçaya ayırmaktadır. Filmsel alan, sinemanın diğer 
etkinliklerle ilişkisini ele alan soruların sınırsız alanıyken; daha dar olan sinematografik alan hem 

an karmaşıklıkları hem de kendisinin ürünü olan karmaşıklıkları dışta bırakır. Metz ve 
seyircilerinin ele almayı seçtiği konu, filmin mekaniğinin içsel araştırmasıdır (Dudley, 2010: 324)

Belli bir başarıya ulaşan filmlerin ortak özelliklerinden biri kendi içinde yarattıkları hayal dünyasının 
da kendine ait bir dili olması ve bu dilin biçimsel olarak en uygun anlatımla desteklenmesidir. Seyirci, 
filmlerin içindeki kodları çözerken, sinema dilinin göstergeler ile arasındaki metinler arası ilişkiyi 

karşı işe başlayacaktır. Bu yeni yaratılan uzam, seyircinin film içerisinde kaybolup 
gitmesine vesile olacak; izleyicinin film sonrası kendi deneyimleri ile filmsel düz anlamı ve bu düz 
anlamın çağrıştırdığı yan anlamın kesişme noktalarını yaratacaktır. 

lışmanın bir sonraki bölümünde örneklem olarak seçilen Büyük Budapeşte Oteli filminde kullanılan 
isim, olay, karakter, simge ve ürünlerin filmden görseller kullanılarak düz anlam ve yan anlamları 
üzerinden bir göstergebilimsel bir analiz yapılacak ve filmin dilinin göstergelerden nasıl faydalandığı 
ve kendi uzamını nasıl belirlediği tartışılacaktır.  

Filmin Künyesi ve Konusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: “Büyük Budapeşte Oteli” Film Afişi

 

nesneleri tanımazsa anlamı çıkartamaz (Büker, 2012: 51). Kracauer de film dilindeki fiziksel 
gerçekliğin deneyimlenmesinde gösterilen gerçekliğin tekrar gösterilmesi gerektiğini savunmaktadır:  

Resim, edebiyat, tiyatro vb. doğayı ne kadar içerseler de onu sunmazlar. Daha ziyade 
larak kullanırlar. Sanat eserinde 

hammaddenin kendisinden geriye bir şey kalmaz; daha net ifade edecek olursak, hammaddeden 
geriye kalanlar hammaddeyle aktarılan niyetleri tamamlayacak şekilde biçimlendirilmiştir. 

ın niyetlerinin içinde kaybolup gider. Gerçek nesne 
ve olaylar sanatçının yaratıcı hayal gücünü tetikleyebilir elbette; ancak sanatçı bunları amorf 
halleriyle muhafaza etmek yerine, kendisinde uyandırdıkları biçim ve kavramlara göre spontane 

Metz ise alanı, “filmsel” ve “sinemasal” olarak iki parçaya ayırmaktadır. Filmsel alan, sinemanın diğer 
etkinliklerle ilişkisini ele alan soruların sınırsız alanıyken; daha dar olan sinematografik alan hem 

an karmaşıklıkları hem de kendisinin ürünü olan karmaşıklıkları dışta bırakır. Metz ve 
seyircilerinin ele almayı seçtiği konu, filmin mekaniğinin içsel araştırmasıdır (Dudley, 2010: 324) 
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filmlerin içindeki kodları çözerken, sinema dilinin göstergeler ile arasındaki metinler arası ilişkiyi 
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filminde kullanılan 
isim, olay, karakter, simge ve ürünlerin filmden görseller kullanılarak düz anlam ve yan anlamları 

n dilinin göstergelerden nasıl faydalandığı 

: “Büyük Budapeşte Oteli” Film Afişi 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 
Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel)

Yapım Yılı & Süresi: 2014 – 99 dakika

Yönetmen: Wes ANDERSON 

Senaryo: Wes ANDERSON & Hugo Guinness (Stefan Zweig’ın eserlerinden esinlenilmiştir.)

Yapımcı: Wes ANDERSON  

Yapım: Fox Searchlight Pictures & Indian Paintbrush & Studio Babelsberg

Oyuncular: Ralph Fiennes (M. Gustave)

                   Tony Revolori (Zero) 

Murray Abraham (Mr. Moustafa)

Mathieu Amalric (Serge)

Adrien Brody (Dimitri)

Willem Dafoe (Jopling)

Jeff Goldblum (Kovacs)

Harvey Kietel (Ludwig)

Jude Law (Young Writer)

Bill Murray (Ivan) 

Edward Norton (Henckels)

Saoirse Ronan (Agatha)

Jason Schwartzman (M. Jean)

Lea Seydoux (Clotilde)

Tilda Swinton (Madame D.)

Tom Wilkinson (Author)

Owen Wilson (Mr. Chuck)

 

Görüntü Yönetmeni: Robert Yeoman

Sanat Yönetmeni: Adam Stockhausen

Kurgu: Barney Pilling 

Müzik: Alexandre Desplat 

 

20. yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki dönemde geçen hikâyede, Avrupa'nın hayali Zubrowka 
şehrinde bulunan Büyük Budapeşte Oteli'nin ihtişamlı dönemi söz konusudur. Gustave H, otelin 
işleyişini büyük bir profesyonellikle idare eden,
Bir gün otele bellboy olarak Zero Mustafa adında genç bir adam gelir ve kısa zamanda aralarında 
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Büyük Budapeşte Oteli (The Grand Budapest Hotel) 

99 dakika 

Senaryo: Wes ANDERSON & Hugo Guinness (Stefan Zweig’ın eserlerinden esinlenilmiştir.)

Yapım: Fox Searchlight Pictures & Indian Paintbrush & Studio Babelsberg 

ph Fiennes (M. Gustave) 

Murray Abraham (Mr. Moustafa) 

Mathieu Amalric (Serge) 

Adrien Brody (Dimitri) 

Willem Dafoe (Jopling) 

Jeff Goldblum (Kovacs) 

Harvey Kietel (Ludwig) 

Jude Law (Young Writer) 

Edward Norton (Henckels) 

Saoirse Ronan (Agatha) 

Jason Schwartzman (M. Jean) 

Lea Seydoux (Clotilde) 

Tilda Swinton (Madame D.) 

Tom Wilkinson (Author) 

Owen Wilson (Mr. Chuck) 

Görüntü Yönetmeni: Robert Yeoman 

Sanat Yönetmeni: Adam Stockhausen 

20. yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki dönemde geçen hikâyede, Avrupa'nın hayali Zubrowka 
şehrinde bulunan Büyük Budapeşte Oteli'nin ihtişamlı dönemi söz konusudur. Gustave H, otelin 

le idare eden, müşterilerini çok iyi tanıyan bir konsiyerj görevlisidir. 
Bir gün otele bellboy olarak Zero Mustafa adında genç bir adam gelir ve kısa zamanda aralarında 

Senaryo: Wes ANDERSON & Hugo Guinness (Stefan Zweig’ın eserlerinden esinlenilmiştir.) 

20. yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki dönemde geçen hikâyede, Avrupa'nın hayali Zubrowka 
şehrinde bulunan Büyük Budapeşte Oteli'nin ihtişamlı dönemi söz konusudur. Gustave H, otelin 

müşterilerini çok iyi tanıyan bir konsiyerj görevlisidir. 
Bir gün otele bellboy olarak Zero Mustafa adında genç bir adam gelir ve kısa zamanda aralarında 
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yakın bir arkadaşlık başlar. İkili birbirlerinin sırdaşı olurken yaşadıkları şehir de b
doğru sürüklenmektedir. Bu esnada Gustave'ın yaşlı sevgilisi
veda eder. Bir asilzade olan Madame D.'nin şatosuna vardıklarında miras bölüşümünün yapıldığı 
toplantıya denk gelirler. Madame D. Gustave'a
bırakmıştır ve bunun açıklanmasıyla aile içerisinde büyük bir karmaşa çıkar. Bu andan itibaren bir 
maceraya atılan Gustave ve Zero, gerçeklerin peşinde koşarken

İsimler 

“Zubrowka”: Filmin hikâyesi, Avrupa’nın en uç doğu sınırında bir zamanlar imparatorluğun merkezi 
olan Eski Zubrowka Cumhuriyeti’nde geçmektedir. Söz konusu ülkenin ismi Polonya kökenli bir 
votka markasından gelmektedir. 1932 yılında geçen bu hikâye savaş başl
yansıttığı ve başta Zubrowka ismi olmak üzere filmde kullanılan birçok ismin Polonya’daki yer 
isimleri ile benzeştiği düşünüldüğünde, Zubrowka Cumhuriyeti’nin Almanya, Polonya, Avusturya, 
Çek Cumhuriyeti ve İsviçre’nin ortasında kalm
Sonuçta bu uydurulmuş ülke, Wes Anderson’ın da söylediği gibi, filmin Doğu Avrupa’sının Anderson 
tarafından yeniden icat edilmiş bir Doğu Avrupa olduğuna işaret ediyor (Çiftçi, 2014: 31).

“Büyük Budapeşte Oteli”: Filme de ismini veren Büyük Budapeşte Oteli, Zubrowka ülkesinin dağlık 
Sudetenwaltz’ın kaplıcaların olduğu kısmın olduğu Nebelsbad şehrindedir. Bu şehir Alplerin olduğu 
bir bölgede yer almaktadır. Buradaki Nebelsbad ismi Prag yakınlarındaki Karlsba
kaplıcalarından esinlenilerek ortaya çıkmıştır (Le: 2014). Otelin ismi olan Büyük Budapeşte ismi, 
İstanbul’daki Londra Oteli veya Las Vegas’taki Paris Oteli gibi, bir şehirde olup başka bir şehre 
referans veren o otel isimlerine dair bir ş
farklı dönem olan 1932 ve 1968 yıllarına dair görünüm değişikliği ve ismin kaybolmasına dair anlatı 
önemli bir kısmı oluşturmaktadır.  

 

Resim 2:
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yakın bir arkadaşlık başlar. İkili birbirlerinin sırdaşı olurken yaşadıkları şehir de büyük bir savaşa 
doğru sürüklenmektedir. Bu esnada Gustave'ın yaşlı sevgilisi Madame D. esrarengiz bir şekilde hayata 
veda eder. Bir asilzade olan Madame D.'nin şatosuna vardıklarında miras bölüşümünün yapıldığı 
toplantıya denk gelirler. Madame D. Gustave'a miras olarak paha biçilmez bir Rönesans tablosu 
bırakmıştır ve bunun açıklanmasıyla aile içerisinde büyük bir karmaşa çıkar. Bu andan itibaren bir 
maceraya atılan Gustave ve Zero, gerçeklerin peşinde koşarken dışarıda da bir çağ değişmektedir.

Filmin hikâyesi, Avrupa’nın en uç doğu sınırında bir zamanlar imparatorluğun merkezi 
olan Eski Zubrowka Cumhuriyeti’nde geçmektedir. Söz konusu ülkenin ismi Polonya kökenli bir 
votka markasından gelmektedir. 1932 yılında geçen bu hikâye savaş başlamadan önce bir dönemi 
yansıttığı ve başta Zubrowka ismi olmak üzere filmde kullanılan birçok ismin Polonya’daki yer 
isimleri ile benzeştiği düşünüldüğünde, Zubrowka Cumhuriyeti’nin Almanya, Polonya, Avusturya, 
Çek Cumhuriyeti ve İsviçre’nin ortasında kalmış hayali bir ülke olduğu çıkarsaması yapılabilir. 
Sonuçta bu uydurulmuş ülke, Wes Anderson’ın da söylediği gibi, filmin Doğu Avrupa’sının Anderson 
tarafından yeniden icat edilmiş bir Doğu Avrupa olduğuna işaret ediyor (Çiftçi, 2014: 31).

Filme de ismini veren Büyük Budapeşte Oteli, Zubrowka ülkesinin dağlık 
Sudetenwaltz’ın kaplıcaların olduğu kısmın olduğu Nebelsbad şehrindedir. Bu şehir Alplerin olduğu 
bir bölgede yer almaktadır. Buradaki Nebelsbad ismi Prag yakınlarındaki Karlsbad (Karlovy Vary) 
kaplıcalarından esinlenilerek ortaya çıkmıştır (Le: 2014). Otelin ismi olan Büyük Budapeşte ismi, 
İstanbul’daki Londra Oteli veya Las Vegas’taki Paris Oteli gibi, bir şehirde olup başka bir şehre 
referans veren o otel isimlerine dair bir şaka sanki (Çiftçi, 2014: 30). Yine otelin filmde geçen iki 
farklı dönem olan 1932 ve 1968 yıllarına dair görünüm değişikliği ve ismin kaybolmasına dair anlatı 

 
Resim 2: “Büyük Budapeşte Oteli” - 1932 

üyük bir savaşa 
Madame D. esrarengiz bir şekilde hayata 

veda eder. Bir asilzade olan Madame D.'nin şatosuna vardıklarında miras bölüşümünün yapıldığı 
miras olarak paha biçilmez bir Rönesans tablosu 

bırakmıştır ve bunun açıklanmasıyla aile içerisinde büyük bir karmaşa çıkar. Bu andan itibaren bir 
dışarıda da bir çağ değişmektedir. 

Filmin hikâyesi, Avrupa’nın en uç doğu sınırında bir zamanlar imparatorluğun merkezi 
olan Eski Zubrowka Cumhuriyeti’nde geçmektedir. Söz konusu ülkenin ismi Polonya kökenli bir 

amadan önce bir dönemi 
yansıttığı ve başta Zubrowka ismi olmak üzere filmde kullanılan birçok ismin Polonya’daki yer 
isimleri ile benzeştiği düşünüldüğünde, Zubrowka Cumhuriyeti’nin Almanya, Polonya, Avusturya, 

ış hayali bir ülke olduğu çıkarsaması yapılabilir. 
Sonuçta bu uydurulmuş ülke, Wes Anderson’ın da söylediği gibi, filmin Doğu Avrupa’sının Anderson 
tarafından yeniden icat edilmiş bir Doğu Avrupa olduğuna işaret ediyor (Çiftçi, 2014: 31). 

Filme de ismini veren Büyük Budapeşte Oteli, Zubrowka ülkesinin dağlık 
Sudetenwaltz’ın kaplıcaların olduğu kısmın olduğu Nebelsbad şehrindedir. Bu şehir Alplerin olduğu 
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kaplıcalarından esinlenilerek ortaya çıkmıştır (Le: 2014). Otelin ismi olan Büyük Budapeşte ismi, 
İstanbul’daki Londra Oteli veya Las Vegas’taki Paris Oteli gibi, bir şehirde olup başka bir şehre 

aka sanki (Çiftçi, 2014: 30). Yine otelin filmde geçen iki 
farklı dönem olan 1932 ve 1968 yıllarına dair görünüm değişikliği ve ismin kaybolmasına dair anlatı 
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Resim 3:

Zubrowka’nın Avrupa’da yer alan bir ülke olması ve iki büyük savaşın ortasında kalan bir kıtanın 
içinde yer alan şehirlerin de bundan etkilendiği düşünüldüğünde yukarıda yer alan otelin farklı zaman 
dilimlerinde nasıl bir değişime uğradığını görmek mümkünd
dönüşüm dönemine odaklanan Büyük Budapeşte Oteli 
dönemlere dair hayal ürünü estetik anlayışlar tasarlayarak, bu aşırı stilize otelin görünümünde yeniden 
üretiyor (Çiftçi, 2014: 31). Otelin tasarımında ve görünümünde Karlovy Vary kentindeki “Palace 
Bristol” ve “Grandhotel Pupp” gibi otellerden örnek alınmıştır (Le, 2014: 9).

Resim 4: Karlovy Vary’deki                              
            “Palace Bristol” Oteli                                       
 

 
“Stefan Zweig”: Filmin senaryosunun Stefan Zweig’in hikâyelerinden esinlenilerek yazıldığı en 
sonda belirtilmektedir. İsimler ile ilgili olarak Zweig’ın ismi filmde hiçbir şekilde geçmemektedir. 
Fakat anlatılan olaylardan aslında yazarın 1968 ve 1985 yıllarında Jude Law ve TomWilkinson 
tarafından canlandırılan karakterlerde bir benzeşimi göze çarpmaktadır. 
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Resim 3: “Büyük Budapeşte Oteli” – 1968 

 

Zubrowka’nın Avrupa’da yer alan bir ülke olması ve iki büyük savaşın ortasında kalan bir kıtanın 
içinde yer alan şehirlerin de bundan etkilendiği düşünüldüğünde yukarıda yer alan otelin farklı zaman 
dilimlerinde nasıl bir değişime uğradığını görmek mümkündür. Hikâyesindeki tarihsel sıçramalarla bir 

Büyük Budapeşte Oteli de bu gerçek olguyu hayali bir ülkede değişen 
dönemlere dair hayal ürünü estetik anlayışlar tasarlayarak, bu aşırı stilize otelin görünümünde yeniden 

tçi, 2014: 31). Otelin tasarımında ve görünümünde Karlovy Vary kentindeki “Palace 
Bristol” ve “Grandhotel Pupp” gibi otellerden örnek alınmıştır (Le, 2014: 9). 

Resim 4: Karlovy Vary’deki                                 Resim 5: Karlovy Vary’deki                 
“Palace Bristol” Oteli                                         “Grandhotel Pupp” Oteli 

Filmin senaryosunun Stefan Zweig’in hikâyelerinden esinlenilerek yazıldığı en 
simler ile ilgili olarak Zweig’ın ismi filmde hiçbir şekilde geçmemektedir. 

Fakat anlatılan olaylardan aslında yazarın 1968 ve 1985 yıllarında Jude Law ve TomWilkinson 
tarafından canlandırılan karakterlerde bir benzeşimi göze çarpmaktadır.  
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ür. Hikâyesindeki tarihsel sıçramalarla bir 
de bu gerçek olguyu hayali bir ülkede değişen 

dönemlere dair hayal ürünü estetik anlayışlar tasarlayarak, bu aşırı stilize otelin görünümünde yeniden 
tçi, 2014: 31). Otelin tasarımında ve görünümünde Karlovy Vary kentindeki “Palace 

 
Karlovy Vary’deki                  

Filmin senaryosunun Stefan Zweig’in hikâyelerinden esinlenilerek yazıldığı en 
simler ile ilgili olarak Zweig’ın ismi filmde hiçbir şekilde geçmemektedir. 

Fakat anlatılan olaylardan aslında yazarın 1968 ve 1985 yıllarında Jude Law ve TomWilkinson 
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Resim 6:   Resim 7: Filmde Jude Law’ın    
Stefan Zweig           canlandırdığı yazar karakteri       
1968 
 

Yazar 1968 yılında otele ziyarete gelmiş, tesadüfen tanıştığı otel sahibi Mr. Zero Moustafa’dan Büyük 
Budapeşte Oteli’nin hikâyesini dinlemiş, filmin sonunda da uzun bir Güney Amerika seyahatine 
çıktığını ve uzun yıllar Avrupa’ya dönmediğinden bahsetmiştir
incelendiğinde 1881 yılında Viyana’da doğan, 1. Dünya Savaşı’nı yaşayan, 1933’te Yahudi kökenli 
olduğu için eserleri Naziler tarafından yakılan bu sebeple Londra’ya oradan da 2. Dünya Savaşı 
sırasında Güney Amerika’ya göç eden
üzüntü ve yaşamındaki düş kırıklıkları nedeniyle karısı Lotte ile birlikte Rio kentinin Petropolis 
semtinde intihar eden bir yazar olduğu bilinmektedir. Filmdeki yazar ve Zweig’ın kendi biyografisi 
incelendiğinde yine bir etkilenme ve karakterize olma durumu söz konusudur. Filmin başında ve 
sonunda yer alan Lutz mezarlığında, yazarın heykelinin yanına giden ve elinde Büyük Budapeşte Oteli 
şeklinde kitap haline gelmiş bir eser barındıran kız onun anısına
yapmaktadır. Bu kitabı da Stefan Zweig yazmış gibi sanki onun bir anılması resmedilmektedir. 

Büyük Budapeşte Oteli eğlenceli bir film olsa da, dönemin Doğu Avrupa’sının bu yeniden 
icadının esin kaynaklarından birisi, nostâlj
zamanda tanıştığı Stefan Zweig’ın anılarında savaş öncesi yılların Viyana’sını her yerinden 
sanat fışkıran bir atmosferle tarif edişinden etkilendiğini, Avrupa’nın yıllar içinde geçirdiği 
dönüşümden Zweig’ın duyduğu hüznü hissedebildiğini söylüyor (Çiftçi, 2014: 32).

“Prince Heinrich Suite” & “Kaiser Frederich Suite”: 
ismi göze çarpmaktadır. Bunlardan biri “Prince Heinrich Suite” diğeri de “Kaiser Frederich S
olarak geçmektedir. Prens Heinrich 1900 doğumlu Prusya prensidir. 4 yaşındayken masadan düşmüş 
ve iç kanamadan ölmüştür. Kaiser Frederich ise Almanya’nın Weisbaden kentinde kaplıcalarıyla ünlü 
bir yerdir. Otelde kullanılan bu tip oda isimlerinin kend
önemli kişi isimleri olması gerçek hayatta da birçok mekânın içinde bulunan özel bir yerin 
isimlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir. 

“Boy With Apple”: Filmde miras için çatışmaya sebep olan Johannes Von Hoytl 
tarafından yapılmış “Boy With Apple” (Elmalı Oğlan) isimli tablo ise gerçekten var olan ve çok 
kıymetli bir tablo olarak gösterilmektedir. Johannes Van Hoytl isminde gerçek bir ressam yoktur ve 
Van Gogh ile bir çağrışım yaptığı için böyle
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Filmde Jude Law’ın      Resim 8: Filmde Tom Wilkinson’un
canlandırdığı yazar karakteri          canlandırdığı yazar karakteri 1985

Yazar 1968 yılında otele ziyarete gelmiş, tesadüfen tanıştığı otel sahibi Mr. Zero Moustafa’dan Büyük 
Budapeşte Oteli’nin hikâyesini dinlemiş, filmin sonunda da uzun bir Güney Amerika seyahatine 
çıktığını ve uzun yıllar Avrupa’ya dönmediğinden bahsetmiştir. Stefan Zweig’ın biyografisi 
incelendiğinde 1881 yılında Viyana’da doğan, 1. Dünya Savaşı’nı yaşayan, 1933’te Yahudi kökenli 
olduğu için eserleri Naziler tarafından yakılan bu sebeple Londra’ya oradan da 2. Dünya Savaşı 
sırasında Güney Amerika’ya göç eden 1942’de ise Avrupa’nın içine düştüğü durumdan duyduğu 
üzüntü ve yaşamındaki düş kırıklıkları nedeniyle karısı Lotte ile birlikte Rio kentinin Petropolis 
semtinde intihar eden bir yazar olduğu bilinmektedir. Filmdeki yazar ve Zweig’ın kendi biyografisi 

elendiğinde yine bir etkilenme ve karakterize olma durumu söz konusudur. Filmin başında ve 
sonunda yer alan Lutz mezarlığında, yazarın heykelinin yanına giden ve elinde Büyük Budapeşte Oteli 
şeklinde kitap haline gelmiş bir eser barındıran kız onun anısına heykelin başında saygı duruşu 
yapmaktadır. Bu kitabı da Stefan Zweig yazmış gibi sanki onun bir anılması resmedilmektedir. 

Büyük Budapeşte Oteli eğlenceli bir film olsa da, dönemin Doğu Avrupa’sının bu yeniden 
icadının esin kaynaklarından birisi, nostâljik bir hüzün duygusu. Anderson, eserleriyle yakın bir 
zamanda tanıştığı Stefan Zweig’ın anılarında savaş öncesi yılların Viyana’sını her yerinden 
sanat fışkıran bir atmosferle tarif edişinden etkilendiğini, Avrupa’nın yıllar içinde geçirdiği 

ig’ın duyduğu hüznü hissedebildiğini söylüyor (Çiftçi, 2014: 32).

“Prince Heinrich Suite” & “Kaiser Frederich Suite”: Otelin içinde yer alan iki farklı süit odanın 
ismi göze çarpmaktadır. Bunlardan biri “Prince Heinrich Suite” diğeri de “Kaiser Frederich S
olarak geçmektedir. Prens Heinrich 1900 doğumlu Prusya prensidir. 4 yaşındayken masadan düşmüş 
ve iç kanamadan ölmüştür. Kaiser Frederich ise Almanya’nın Weisbaden kentinde kaplıcalarıyla ünlü 
bir yerdir. Otelde kullanılan bu tip oda isimlerinin kendi ülkelerinden veya bulunulan coğrafyadan 
önemli kişi isimleri olması gerçek hayatta da birçok mekânın içinde bulunan özel bir yerin 
isimlendirilmesinde kullanılan bir yöntemdir.  

Filmde miras için çatışmaya sebep olan Johannes Von Hoytl isimli bir ressam 
tarafından yapılmış “Boy With Apple” (Elmalı Oğlan) isimli tablo ise gerçekten var olan ve çok 
kıymetli bir tablo olarak gösterilmektedir. Johannes Van Hoytl isminde gerçek bir ressam yoktur ve 
Van Gogh ile bir çağrışım yaptığı için böyle bir isim tercih edilmiş olduğu söylenebilir. Sözde 1600 lü 

 
Filmde Tom Wilkinson’un 

canlandırdığı yazar karakteri 1985 

Yazar 1968 yılında otele ziyarete gelmiş, tesadüfen tanıştığı otel sahibi Mr. Zero Moustafa’dan Büyük 
Budapeşte Oteli’nin hikâyesini dinlemiş, filmin sonunda da uzun bir Güney Amerika seyahatine 

. Stefan Zweig’ın biyografisi 
incelendiğinde 1881 yılında Viyana’da doğan, 1. Dünya Savaşı’nı yaşayan, 1933’te Yahudi kökenli 
olduğu için eserleri Naziler tarafından yakılan bu sebeple Londra’ya oradan da 2. Dünya Savaşı 

1942’de ise Avrupa’nın içine düştüğü durumdan duyduğu 
üzüntü ve yaşamındaki düş kırıklıkları nedeniyle karısı Lotte ile birlikte Rio kentinin Petropolis 
semtinde intihar eden bir yazar olduğu bilinmektedir. Filmdeki yazar ve Zweig’ın kendi biyografisi 

elendiğinde yine bir etkilenme ve karakterize olma durumu söz konusudur. Filmin başında ve 
sonunda yer alan Lutz mezarlığında, yazarın heykelinin yanına giden ve elinde Büyük Budapeşte Oteli 

heykelin başında saygı duruşu 
yapmaktadır. Bu kitabı da Stefan Zweig yazmış gibi sanki onun bir anılması resmedilmektedir.  

Büyük Budapeşte Oteli eğlenceli bir film olsa da, dönemin Doğu Avrupa’sının bu yeniden 
ik bir hüzün duygusu. Anderson, eserleriyle yakın bir 

zamanda tanıştığı Stefan Zweig’ın anılarında savaş öncesi yılların Viyana’sını her yerinden 
sanat fışkıran bir atmosferle tarif edişinden etkilendiğini, Avrupa’nın yıllar içinde geçirdiği 

ig’ın duyduğu hüznü hissedebildiğini söylüyor (Çiftçi, 2014: 32). 

Otelin içinde yer alan iki farklı süit odanın 
ismi göze çarpmaktadır. Bunlardan biri “Prince Heinrich Suite” diğeri de “Kaiser Frederich Suite” 
olarak geçmektedir. Prens Heinrich 1900 doğumlu Prusya prensidir. 4 yaşındayken masadan düşmüş 
ve iç kanamadan ölmüştür. Kaiser Frederich ise Almanya’nın Weisbaden kentinde kaplıcalarıyla ünlü 

i ülkelerinden veya bulunulan coğrafyadan 
önemli kişi isimleri olması gerçek hayatta da birçok mekânın içinde bulunan özel bir yerin 

isimli bir ressam 
tarafından yapılmış “Boy With Apple” (Elmalı Oğlan) isimli tablo ise gerçekten var olan ve çok 
kıymetli bir tablo olarak gösterilmektedir. Johannes Van Hoytl isminde gerçek bir ressam yoktur ve 

bir isim tercih edilmiş olduğu söylenebilir. Sözde 1600 lü 
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yıllarda yaşamış olan Van Hoytl’ın bu eseri, film için İngiliz ressam Michael Taylor tarafından 
yapılmıştır. “Elmalı Oğlan” tablosunda resmedilen kişi ve yanındaki yazıda “Oğlan”ı “Murkish Boy” 
olarak tanımlamaktadır. Böyle bir ülke veya ırk da yine hayal ürünüdür. 

 

Resim 9:

Olaylar 

Filmin içerisinde geçen olaylar kendi içinde bölümlenir ve bir bilgisayar oyununda ilerlermişçesine bir 
yapı içerisinde geçmektedir. Burada hikâyelerinden esinlenilen Stefan Zweig’ın eserlerindeki biçimsel 
yapının bir benzerini görebilmek mümkündür. Stefan Zweig’ın kaleme aldığı biyografi ve 
monografiler belirli, düzgün anlatılar içerirken, hikâyeler matruşka bebeklerini an
zamanlarda, ırak diyarlarda geçen, farklı anlatıcılar tarafından dillendirilen hikâye içinde hikâyeler… 
Hikâyeler şu şekilde sürer: anlatılır ve yeniden anlatılır, ta ki geriye hikâyenin yalnızca özü kalana dek 
(t24.com.tr, 2014: 3). Filmin içinde geçen önemli olaylara dair söylem analizleri aşağıda incelenmiştir.

Madame D.’nin Ölümü ve ilk tren yolculuğu: 
Lutz’a doğru yola çıkan Gustave ve Zero, trende yolculuk ederken tren aniden durur ve savaş 
yaklaştığı için sınırları kapatan Lutz polisleri ile karşı karşıya gelirler. Burada yapılan kimlik kontrolü 
sırasında Zero karakteri ile ilgili bir bilgi ortaya çıkacaktır. Zero üçüncü sınıf bir göçmendir, oturma ve 
çalışma izni sıkıntısı vardır. Günümüzde hala 
olarak o ülkelerde yaşayan kişilerin yaşadıklarına dair bir gönderme söz konusudur. Kontrolü yapan 
polislerin başındaki Henckels’ın Gustave’ı tanıyor olmasıyla iş geçici de olsa çözülebilecektir. 

M. Gustave & Zero: Zero karakterinin üçüncü sınıf bir göçmen olması filmin birçok kısmında bahsi 
açılmış bir konudur. Zero, Doğu’dan Batı’ya göç eden bir kişidir çünkü ailesi “Çöl Ayaklanması” 
olarak bilinen önemli bir olay sırasında öldürülmüştür. Fakat yönetm
bir birey olduğunu filmin belli bir yerine kadar seyirciye belli etmemiştir. Zero karakteri de bu Batılı 
görünmesini sağlayan vakur ve saygı dolu duruşunu hiç bozmamıştır. Gustave’ın hapishaneden 
kaçmasını sağlayan Zero, onunla buluştuğu zaman Gustave’ın sürekli kullandığı parfümü unuttuğu 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, Television and Cinema Studies 

100 

yıllarda yaşamış olan Van Hoytl’ın bu eseri, film için İngiliz ressam Michael Taylor tarafından 
yapılmıştır. “Elmalı Oğlan” tablosunda resmedilen kişi ve yanındaki yazıda “Oğlan”ı “Murkish Boy” 

arak tanımlamaktadır. Böyle bir ülke veya ırk da yine hayal ürünüdür.  

 

Resim 9: Filmde adı geçen “Elmalı Oğlan” Tablosu 

 

Filmin içerisinde geçen olaylar kendi içinde bölümlenir ve bir bilgisayar oyununda ilerlermişçesine bir 
geçmektedir. Burada hikâyelerinden esinlenilen Stefan Zweig’ın eserlerindeki biçimsel 

yapının bir benzerini görebilmek mümkündür. Stefan Zweig’ın kaleme aldığı biyografi ve 
monografiler belirli, düzgün anlatılar içerirken, hikâyeler matruşka bebeklerini an
zamanlarda, ırak diyarlarda geçen, farklı anlatıcılar tarafından dillendirilen hikâye içinde hikâyeler… 
Hikâyeler şu şekilde sürer: anlatılır ve yeniden anlatılır, ta ki geriye hikâyenin yalnızca özü kalana dek 

nde geçen önemli olaylara dair söylem analizleri aşağıda incelenmiştir.

Madame D.’nin Ölümü ve ilk tren yolculuğu: 19 Ekim 1932’de Madame D’nin ölümü üzerine 
Lutz’a doğru yola çıkan Gustave ve Zero, trende yolculuk ederken tren aniden durur ve savaş 

tığı için sınırları kapatan Lutz polisleri ile karşı karşıya gelirler. Burada yapılan kimlik kontrolü 
sırasında Zero karakteri ile ilgili bir bilgi ortaya çıkacaktır. Zero üçüncü sınıf bir göçmendir, oturma ve 
çalışma izni sıkıntısı vardır. Günümüzde hala birçok birinci sınıf ülkede yaşanan göçmen veya kaçak 
olarak o ülkelerde yaşayan kişilerin yaşadıklarına dair bir gönderme söz konusudur. Kontrolü yapan 
polislerin başındaki Henckels’ın Gustave’ı tanıyor olmasıyla iş geçici de olsa çözülebilecektir. 

Zero karakterinin üçüncü sınıf bir göçmen olması filmin birçok kısmında bahsi 
açılmış bir konudur. Zero, Doğu’dan Batı’ya göç eden bir kişidir çünkü ailesi “Çöl Ayaklanması” 
olarak bilinen önemli bir olay sırasında öldürülmüştür. Fakat yönetmen Anderson, Zero’nun doğulu 
bir birey olduğunu filmin belli bir yerine kadar seyirciye belli etmemiştir. Zero karakteri de bu Batılı 
görünmesini sağlayan vakur ve saygı dolu duruşunu hiç bozmamıştır. Gustave’ın hapishaneden 

buluştuğu zaman Gustave’ın sürekli kullandığı parfümü unuttuğu 

yıllarda yaşamış olan Van Hoytl’ın bu eseri, film için İngiliz ressam Michael Taylor tarafından 
yapılmıştır. “Elmalı Oğlan” tablosunda resmedilen kişi ve yanındaki yazıda “Oğlan”ı “Murkish Boy” 

Filmin içerisinde geçen olaylar kendi içinde bölümlenir ve bir bilgisayar oyununda ilerlermişçesine bir 
geçmektedir. Burada hikâyelerinden esinlenilen Stefan Zweig’ın eserlerindeki biçimsel 

yapının bir benzerini görebilmek mümkündür. Stefan Zweig’ın kaleme aldığı biyografi ve 
monografiler belirli, düzgün anlatılar içerirken, hikâyeler matruşka bebeklerini andırır: Uzak 
zamanlarda, ırak diyarlarda geçen, farklı anlatıcılar tarafından dillendirilen hikâye içinde hikâyeler… 
Hikâyeler şu şekilde sürer: anlatılır ve yeniden anlatılır, ta ki geriye hikâyenin yalnızca özü kalana dek 

nde geçen önemli olaylara dair söylem analizleri aşağıda incelenmiştir. 

19 Ekim 1932’de Madame D’nin ölümü üzerine 
Lutz’a doğru yola çıkan Gustave ve Zero, trende yolculuk ederken tren aniden durur ve savaş 

tığı için sınırları kapatan Lutz polisleri ile karşı karşıya gelirler. Burada yapılan kimlik kontrolü 
sırasında Zero karakteri ile ilgili bir bilgi ortaya çıkacaktır. Zero üçüncü sınıf bir göçmendir, oturma ve 

birçok birinci sınıf ülkede yaşanan göçmen veya kaçak 
olarak o ülkelerde yaşayan kişilerin yaşadıklarına dair bir gönderme söz konusudur. Kontrolü yapan 
polislerin başındaki Henckels’ın Gustave’ı tanıyor olmasıyla iş geçici de olsa çözülebilecektir.  

Zero karakterinin üçüncü sınıf bir göçmen olması filmin birçok kısmında bahsi 
açılmış bir konudur. Zero, Doğu’dan Batı’ya göç eden bir kişidir çünkü ailesi “Çöl Ayaklanması” 

en Anderson, Zero’nun doğulu 
bir birey olduğunu filmin belli bir yerine kadar seyirciye belli etmemiştir. Zero karakteri de bu Batılı 
görünmesini sağlayan vakur ve saygı dolu duruşunu hiç bozmamıştır. Gustave’ın hapishaneden 

buluştuğu zaman Gustave’ın sürekli kullandığı parfümü unuttuğu 
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için ondan azar işitir. Burada Gustave karakterinin bir doğuluyu küçük düşürmek için adeta hazır 
bekleyen bir kişiliği olduğu ortaya çıkar. Sadece parfümü getirmeyi unuttuğu için Gustave’ın 
halılar, açlıktan ölen keçiler, çadırda yaşayan yabani hurmalar ve bokböcekleri yiyen bir halktan da 
bu beklenirdi. Gelişmiş bir toplumda meteliksiz bir göçmene ihtiyaç yok!” 
Zero yine aynı duruşla hikâyesini ilk defa payl

Madame D.’nin bütün mirasını ve oteli Gustave’a bıraktığı anlaşıldıktan sonra Zero’yu halefi ilan eden 
Gustave trendeki son yolculukta öldürüldükten sonra da bütün her şey Zero’ya (Moustafa) kalmıştır. 
Gustave, Zero ve eşi Agatha filmin sonunda tekrar Lutz’a giderken Agatha’nın sözleri: 
kaplı bir gökte bir anlığına bir araya gelen bu ışık saçan semavi kardeşler nereden geldi? Biri 
doğudan biri batıdan…” Bu sözler sadece filmin içindeki Gustave ve Zero’nun do
zamanda dünyadaki barışın ve hoşgörünün de ancak bu şekilde sağlanabileceğini gösteren bir detaydır. 

Teatral bir gösteri şeklinde hazırlanan filmin içerisinde, izleyicilerin çoğu verilmek istenen 
mesajın olmadığını dile getirmektedir. 
alanlara vurgu yapmaktadır. Mesajlar öyle naif ele alınmıştır ki sanki film mesaj kaygısı 
taşımamaktadır (Munğa, 2014: 2).

Filmin sonunda Zubrowka, ZZ işgal güçleri tarafından işgal edilir ve işgalin 2
haritadan silinir. Trendeki son yolculukta tren bu sefer ZZ işgal güçleri tarafından durdurulur. Burada 
Zero’nun üçüncü sınıf göçmen belgesi tekrar sorun olur ama bu sefer Gustave onu ve Agatha’yı 
korumaya çalışırken öldürülür. Bura
kısmında detaylıca değinilecektir fakat işaret edilen kişiler Naziler’dir. Gustave onları direkt faşist 
olarak suçlayacak ve Lutz polis şefi Henckels’ın verdiği izin kâğıdı bu sefer onların gö
bir belgeye dönüşecektir. 

Karakterler 

“M. Gustave”: Filmin başrolündeki M. Gustave karakterinin en önemli özelliklerinden biri tam bir 
Avrupalı olarak görünmesidir. Otele gelen müşterilerin büyük bir kısmı onun varlığından dolayı 
oradadır. Otelde her şey ondan sorulur fakat otelin en küçük personel odalarından birinde yaşamaya 
devam eden biri olarak daha mütevazi bir görünüm sergiler. İşini en disiplinli bir şekilde yapmaya 
gayret eden Gustave, Zero ile tanıştıktan sonra aralarındaki iş arkad
dostluğa dönüşecektir. Bu bağlamda Gustave karakterinin duygusal ve cana yakın olduğu söylenebilir. 
Ayrıca Gustave karakteri otele gelen yaşlı, sarışın, güvensiz, kibirli ve ilgiye muhtaç kadınlarla kısa 
süreli birliktelikler yaşayan ama otelin sahibi Madame D’yi gerçek anlamda bir aşkla seven biridir. 

“Zero”: Başroldeki Gustave karakterinden ziyade filmde “Zero” (Moustafa) karakterine ayrıca bir 
parantez açılması ve onun çözümlenmesi gereklidir. 1968 yılında geçen filmi
eski adıyla “Zero” o anki adıyla otel sahibi olan “Mr. Moustafa” ile tanışır. Moustafa bir zamanlar 
Zubrowka’nın en zengin adamı olarak anılan “köşeyi dönen göçmen”dir. Avrupa’nın en görkemli 
şatolarını satın alıp İtalyan sarayları
gelip, zamanında kaldığı komi odasında kalmaktadır. 
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için ondan azar işitir. Burada Gustave karakterinin bir doğuluyu küçük düşürmek için adeta hazır 
bekleyen bir kişiliği olduğu ortaya çıkar. Sadece parfümü getirmeyi unuttuğu için Gustave’ın 
halılar, açlıktan ölen keçiler, çadırda yaşayan yabani hurmalar ve bokböcekleri yiyen bir halktan da 
bu beklenirdi. Gelişmiş bir toplumda meteliksiz bir göçmene ihtiyaç yok!” şeklindeki serzenişi sonrası 
Zero yine aynı duruşla hikâyesini ilk defa paylaşacak ve Gustave’ı utandıracaktır.  

Madame D.’nin bütün mirasını ve oteli Gustave’a bıraktığı anlaşıldıktan sonra Zero’yu halefi ilan eden 
Gustave trendeki son yolculukta öldürüldükten sonra da bütün her şey Zero’ya (Moustafa) kalmıştır. 

eşi Agatha filmin sonunda tekrar Lutz’a giderken Agatha’nın sözleri: 
kaplı bir gökte bir anlığına bir araya gelen bu ışık saçan semavi kardeşler nereden geldi? Biri 

Bu sözler sadece filmin içindeki Gustave ve Zero’nun dostluğuna değil aynı 
zamanda dünyadaki barışın ve hoşgörünün de ancak bu şekilde sağlanabileceğini gösteren bir detaydır. 

Teatral bir gösteri şeklinde hazırlanan filmin içerisinde, izleyicilerin çoğu verilmek istenen 
mesajın olmadığını dile getirmektedir. Oysaki film dostluğa, sadakate ve ırkçılık gibi farklı 
alanlara vurgu yapmaktadır. Mesajlar öyle naif ele alınmıştır ki sanki film mesaj kaygısı 
taşımamaktadır (Munğa, 2014: 2). 

Filmin sonunda Zubrowka, ZZ işgal güçleri tarafından işgal edilir ve işgalin 21. Gününde resmi olarak 
haritadan silinir. Trendeki son yolculukta tren bu sefer ZZ işgal güçleri tarafından durdurulur. Burada 
Zero’nun üçüncü sınıf göçmen belgesi tekrar sorun olur ama bu sefer Gustave onu ve Agatha’yı 
korumaya çalışırken öldürülür. Buradaki işgalci ZZ güçleri ile ilgili olarak araştırmanın simgeler 
kısmında detaylıca değinilecektir fakat işaret edilen kişiler Naziler’dir. Gustave onları direkt faşist 
olarak suçlayacak ve Lutz polis şefi Henckels’ın verdiği izin kâğıdı bu sefer onların gö

Filmin başrolündeki M. Gustave karakterinin en önemli özelliklerinden biri tam bir 
Avrupalı olarak görünmesidir. Otele gelen müşterilerin büyük bir kısmı onun varlığından dolayı 

telde her şey ondan sorulur fakat otelin en küçük personel odalarından birinde yaşamaya 
devam eden biri olarak daha mütevazi bir görünüm sergiler. İşini en disiplinli bir şekilde yapmaya 
gayret eden Gustave, Zero ile tanıştıktan sonra aralarındaki iş arkadaşlığı kısa bir süre sonra sıkı bir 
dostluğa dönüşecektir. Bu bağlamda Gustave karakterinin duygusal ve cana yakın olduğu söylenebilir. 
Ayrıca Gustave karakteri otele gelen yaşlı, sarışın, güvensiz, kibirli ve ilgiye muhtaç kadınlarla kısa 

ikler yaşayan ama otelin sahibi Madame D’yi gerçek anlamda bir aşkla seven biridir. 

Başroldeki Gustave karakterinden ziyade filmde “Zero” (Moustafa) karakterine ayrıca bir 
parantez açılması ve onun çözümlenmesi gereklidir. 1968 yılında geçen filmin giriş sahnesinde yazar 
eski adıyla “Zero” o anki adıyla otel sahibi olan “Mr. Moustafa” ile tanışır. Moustafa bir zamanlar 
Zubrowka’nın en zengin adamı olarak anılan “köşeyi dönen göçmen”dir. Avrupa’nın en görkemli 
şatolarını satın alıp İtalyan saraylarında oturan Moustafa, yılda 3 kez –sezon dışı dönemlerde
gelip, zamanında kaldığı komi odasında kalmaktadır.  

için ondan azar işitir. Burada Gustave karakterinin bir doğuluyu küçük düşürmek için adeta hazır 
bekleyen bir kişiliği olduğu ortaya çıkar. Sadece parfümü getirmeyi unuttuğu için Gustave’ın “kirli 
halılar, açlıktan ölen keçiler, çadırda yaşayan yabani hurmalar ve bokböcekleri yiyen bir halktan da 

şeklindeki serzenişi sonrası 

Madame D.’nin bütün mirasını ve oteli Gustave’a bıraktığı anlaşıldıktan sonra Zero’yu halefi ilan eden 
Gustave trendeki son yolculukta öldürüldükten sonra da bütün her şey Zero’ya (Moustafa) kalmıştır. 

eşi Agatha filmin sonunda tekrar Lutz’a giderken Agatha’nın sözleri: “Yıldızlarla 
kaplı bir gökte bir anlığına bir araya gelen bu ışık saçan semavi kardeşler nereden geldi? Biri 

stluğuna değil aynı 
zamanda dünyadaki barışın ve hoşgörünün de ancak bu şekilde sağlanabileceğini gösteren bir detaydır.  

Teatral bir gösteri şeklinde hazırlanan filmin içerisinde, izleyicilerin çoğu verilmek istenen 
Oysaki film dostluğa, sadakate ve ırkçılık gibi farklı 

alanlara vurgu yapmaktadır. Mesajlar öyle naif ele alınmıştır ki sanki film mesaj kaygısı 

1. Gününde resmi olarak 
haritadan silinir. Trendeki son yolculukta tren bu sefer ZZ işgal güçleri tarafından durdurulur. Burada 
Zero’nun üçüncü sınıf göçmen belgesi tekrar sorun olur ama bu sefer Gustave onu ve Agatha’yı 

daki işgalci ZZ güçleri ile ilgili olarak araştırmanın simgeler 
kısmında detaylıca değinilecektir fakat işaret edilen kişiler Naziler’dir. Gustave onları direkt faşist 
olarak suçlayacak ve Lutz polis şefi Henckels’ın verdiği izin kâğıdı bu sefer onların gözünde hiç olan 

Filmin başrolündeki M. Gustave karakterinin en önemli özelliklerinden biri tam bir 
Avrupalı olarak görünmesidir. Otele gelen müşterilerin büyük bir kısmı onun varlığından dolayı 

telde her şey ondan sorulur fakat otelin en küçük personel odalarından birinde yaşamaya 
devam eden biri olarak daha mütevazi bir görünüm sergiler. İşini en disiplinli bir şekilde yapmaya 

aşlığı kısa bir süre sonra sıkı bir 
dostluğa dönüşecektir. Bu bağlamda Gustave karakterinin duygusal ve cana yakın olduğu söylenebilir. 
Ayrıca Gustave karakteri otele gelen yaşlı, sarışın, güvensiz, kibirli ve ilgiye muhtaç kadınlarla kısa 

ikler yaşayan ama otelin sahibi Madame D’yi gerçek anlamda bir aşkla seven biridir.  

Başroldeki Gustave karakterinden ziyade filmde “Zero” (Moustafa) karakterine ayrıca bir 
n giriş sahnesinde yazar 

eski adıyla “Zero” o anki adıyla otel sahibi olan “Mr. Moustafa” ile tanışır. Moustafa bir zamanlar 
Zubrowka’nın en zengin adamı olarak anılan “köşeyi dönen göçmen”dir. Avrupa’nın en görkemli 

sezon dışı dönemlerde- otele 
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Resim 10: Mr. Moustafa ile ilgili Lutz gazetesinde çıkan habe

Mr. Moustafa, yazara kendi hikâyesini anlatmaya başladığında 1932 yılına geri döner ve kendisi otele 
yeni alınmış bir lobi görevlisi olarak işe başlar. O, Gustave’ın emrindedir ve aslında ailesini 
kaybetmiş, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda bıra
ona kaldıktan sonra dikkat çeken detay şudur ki: Doğulu güzel yürekli Zero’nun büyüdüğünde beyaz 
ve ismi “Moustafa” olarak geçen beyaz bir Avrupalı haline gelmesi ve en başından beri aynı kişiliği ve 
mütevaziliği göstermeye devam etmesidir. 

“Dimitri”: İyi karakterlerin yanı sıra filmdeki kötü karakterlerden olan iki farklı karakter göze 
çarpmaktadır: biri Madame D’nin sinsi ve gözü kara oğlu Dimitri, diğeri de onun kirli işlerini yapan 
yardımcısı Jopling. Dimitri, annesini miras uğruna öldürten mirastan
Gustave’a savaş açan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötü karakterlerin her özelliğini 
barındıran Dimitri aynı zamanda bir “şekil değiştiren” dir. Zubrowka işgal edilince otel, ülkeyi işgal 
eden güçlerin flamalarının asıldığı bir karargâha dönecek; Dimitri de elindeki parasal güçle kendini 
zarar görmeyecek bir konuma getirmek için işgalci güçlerin simgesi olan “ZZ” harflerinin basılı 
olduğu bir bez parçasını koluna takarak otele giriş yapan “sahip” rolüne bürünecektir. B
zamanda dünya tarihinde olan birçok savaş sırasında, paranın gücüyle kendini kurtaran veya işgali 
yapanların yanına sığınan gerçekten yaşamış kişilere yapılan iğneleyici bir göndermedir. 

“Jopling”: Son olarak üstünde duracağımız Jopling ise, 
soğukkanlılıkla uygulayan ve kendinden asla şüphe ettirmeyecek şekilde bir sürü önemli cinayet 
işleyen bir katildir. Kendi kartviziti vardır ve bu kartvizitte “özel soruşturma ajanı” olarak kendini 
tanımlamaktadır. Her iki elinde de tüm parmaklarını kaplayan büyük demir bir yüzük vardır. Özel 
tasarım montunda silahını ve içkisini saklaması için özel bir bölme göze çarpmaktadır. Sinemada her 
katilin yaptıklarını saklayabilme konusunda bir dayanağı vardır. Bu filmde ise Joplin
Dimitri’ye güvenen ve ondan habersiz iş yapmayan bir “kötü” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Mr. Moustafa ile ilgili Lutz gazetesinde çıkan haber. 

 

Mr. Moustafa, yazara kendi hikâyesini anlatmaya başladığında 1932 yılına geri döner ve kendisi otele 
yeni alınmış bir lobi görevlisi olarak işe başlar. O, Gustave’ın emrindedir ve aslında ailesini 
kaybetmiş, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda bırakılan doğu kökenli bir mültecidir. Otel 
ona kaldıktan sonra dikkat çeken detay şudur ki: Doğulu güzel yürekli Zero’nun büyüdüğünde beyaz 
ve ismi “Moustafa” olarak geçen beyaz bir Avrupalı haline gelmesi ve en başından beri aynı kişiliği ve 

termeye devam etmesidir.  

İyi karakterlerin yanı sıra filmdeki kötü karakterlerden olan iki farklı karakter göze 
çarpmaktadır: biri Madame D’nin sinsi ve gözü kara oğlu Dimitri, diğeri de onun kirli işlerini yapan 
yardımcısı Jopling. Dimitri, annesini miras uğruna öldürten mirastan istediğini alamayınca da 
Gustave’a savaş açan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötü karakterlerin her özelliğini 
barındıran Dimitri aynı zamanda bir “şekil değiştiren” dir. Zubrowka işgal edilince otel, ülkeyi işgal 

ıldığı bir karargâha dönecek; Dimitri de elindeki parasal güçle kendini 
zarar görmeyecek bir konuma getirmek için işgalci güçlerin simgesi olan “ZZ” harflerinin basılı 
olduğu bir bez parçasını koluna takarak otele giriş yapan “sahip” rolüne bürünecektir. B
zamanda dünya tarihinde olan birçok savaş sırasında, paranın gücüyle kendini kurtaran veya işgali 
yapanların yanına sığınan gerçekten yaşamış kişilere yapılan iğneleyici bir göndermedir. 

Son olarak üstünde duracağımız Jopling ise, Dimitri’nin emirlerini büyük bir 
soğukkanlılıkla uygulayan ve kendinden asla şüphe ettirmeyecek şekilde bir sürü önemli cinayet 
işleyen bir katildir. Kendi kartviziti vardır ve bu kartvizitte “özel soruşturma ajanı” olarak kendini 

elinde de tüm parmaklarını kaplayan büyük demir bir yüzük vardır. Özel 
tasarım montunda silahını ve içkisini saklaması için özel bir bölme göze çarpmaktadır. Sinemada her 
katilin yaptıklarını saklayabilme konusunda bir dayanağı vardır. Bu filmde ise Joplin
Dimitri’ye güvenen ve ondan habersiz iş yapmayan bir “kötü” olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Mr. Moustafa, yazara kendi hikâyesini anlatmaya başladığında 1932 yılına geri döner ve kendisi otele 
yeni alınmış bir lobi görevlisi olarak işe başlar. O, Gustave’ın emrindedir ve aslında ailesini 

kılan doğu kökenli bir mültecidir. Otel 
ona kaldıktan sonra dikkat çeken detay şudur ki: Doğulu güzel yürekli Zero’nun büyüdüğünde beyaz 
ve ismi “Moustafa” olarak geçen beyaz bir Avrupalı haline gelmesi ve en başından beri aynı kişiliği ve 

İyi karakterlerin yanı sıra filmdeki kötü karakterlerden olan iki farklı karakter göze 
çarpmaktadır: biri Madame D’nin sinsi ve gözü kara oğlu Dimitri, diğeri de onun kirli işlerini yapan 

istediğini alamayınca da 
Gustave’a savaş açan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. Kötü karakterlerin her özelliğini 
barındıran Dimitri aynı zamanda bir “şekil değiştiren” dir. Zubrowka işgal edilince otel, ülkeyi işgal 

ıldığı bir karargâha dönecek; Dimitri de elindeki parasal güçle kendini 
zarar görmeyecek bir konuma getirmek için işgalci güçlerin simgesi olan “ZZ” harflerinin basılı 
olduğu bir bez parçasını koluna takarak otele giriş yapan “sahip” rolüne bürünecektir. Bu sahne aynı 
zamanda dünya tarihinde olan birçok savaş sırasında, paranın gücüyle kendini kurtaran veya işgali 
yapanların yanına sığınan gerçekten yaşamış kişilere yapılan iğneleyici bir göndermedir.  

Dimitri’nin emirlerini büyük bir 
soğukkanlılıkla uygulayan ve kendinden asla şüphe ettirmeyecek şekilde bir sürü önemli cinayet 
işleyen bir katildir. Kendi kartviziti vardır ve bu kartvizitte “özel soruşturma ajanı” olarak kendini 

elinde de tüm parmaklarını kaplayan büyük demir bir yüzük vardır. Özel 
tasarım montunda silahını ve içkisini saklaması için özel bir bölme göze çarpmaktadır. Sinemada her 
katilin yaptıklarını saklayabilme konusunda bir dayanağı vardır. Bu filmde ise Jopling, efendisi 
Dimitri’ye güvenen ve ondan habersiz iş yapmayan bir “kötü” olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Resim 11:                                     
  “Jopling” Karakterinin filmdeki görünümü.                             
 

Simgeler 

Filmin kendine ait hayali bir ülkesi ve ana mekânı olmasından aynı zamanda seyircinin o ortamı 
benimsemesi ve hikâyeye kendisini bırakması da zorunlu hale g
simgesel olarak birçok detay izleyiciyi beklemektedir. En çok göze çarpan simgeler filmde kullanılan 
yazı fontları ve özel tasarım amblemlerdir. Bu kısımda yazı fontları ve tasarlanan amblemlerin 
etkilendikleri ve çağrıştırdıkları analiz edilecektir. 

“Futura” Yazı Fontu: Yönetmen Wes Anderson sadece bu filminde değil birçok filminde “Futura” 
isimli yazı fontunu kullanmıştır. 2002 yapımı “The Royal Tenenbaums” (Tenenbaum Ailesi) filminde 
de bu yazı fontu kullanılmış, fakat bu filmde filmin geneline yayılmıştır. 

 

Resim 13: “Futura” yazı fontu – The Royal Tenenbaums
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    Resim 12: “Jopling” karakterine ait
“Jopling” Karakterinin filmdeki görünümü.                                 bir ön eskiz. 

Filmin kendine ait hayali bir ülkesi ve ana mekânı olmasından aynı zamanda seyircinin o ortamı 
benimsemesi ve hikâyeye kendisini bırakması da zorunlu hale getirecektir. Bu bağlamda filmde 
simgesel olarak birçok detay izleyiciyi beklemektedir. En çok göze çarpan simgeler filmde kullanılan 
yazı fontları ve özel tasarım amblemlerdir. Bu kısımda yazı fontları ve tasarlanan amblemlerin 

ıkları analiz edilecektir.  

Yönetmen Wes Anderson sadece bu filminde değil birçok filminde “Futura” 
isimli yazı fontunu kullanmıştır. 2002 yapımı “The Royal Tenenbaums” (Tenenbaum Ailesi) filminde 
de bu yazı fontu kullanılmış, fakat bu filmde filmin geneline yayılmıştır.  

The Royal Tenenbaums  Resim 14: “Futura” yazı fontu
    T.G.B.H – Lobby Boy Şapkası

 
“Jopling” karakterine ait 

Filmin kendine ait hayali bir ülkesi ve ana mekânı olmasından aynı zamanda seyircinin o ortamı 
etirecektir. Bu bağlamda filmde 

simgesel olarak birçok detay izleyiciyi beklemektedir. En çok göze çarpan simgeler filmde kullanılan 
yazı fontları ve özel tasarım amblemlerdir. Bu kısımda yazı fontları ve tasarlanan amblemlerin 

Yönetmen Wes Anderson sadece bu filminde değil birçok filminde “Futura” 
isimli yazı fontunu kullanmıştır. 2002 yapımı “The Royal Tenenbaums” (Tenenbaum Ailesi) filminde 

 
Resim 14: “Futura” yazı fontu 

Lobby Boy Şapkası 
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Resim 15: T.G.B.H. – 1968           
   “Futura” yazı fontunun otelin                          
        İç kısmında kullanımı 1 

 

“Russian” Yazı Fontu: Filmde kullanılan bir diğer yazı fontu olan “Russian” (farklı versiyonları
mevcuttur) fontu ise otelin dış kısmındaki isminde, tatlı markası “Mendl’s” isminde, film afişinde, 
Zubrowka ülkesine ait pasaport ve paralarda, otel konsiyerjlerinin gizli tarikatı olan “Çapraz Anahtar 
Cemiyeti”nde ve birçok yerde kullanılmaktadır. Bu ya
Doğu Avrupa yazısı fontu gibi kullanılmış ve birçok tasarım da bundan etkilenmiştir. Otelin ve 
Zubrowka’nın zaman içindeki değişimleri yazı fontlarına da yansımıştır. 1932’de kullanılan “Russian” 
fontu daha masalsı ve gösterişli bir görünümü desteklerken, 1968’de kullanılan “Futura” daha sade 
veya eskisine göre daha sönük bir havayı ortaya çıkarmaktadır. 

 

Resim 17: “Russian” Yazı Fontu                       

 

Resim 19: Zubrowka parası “Klübeck” ve           
          “Russian” yazı fontunun kullanımı                
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  Resim 16: T.G.B.H. – 1968 – “Futura” yazı fontunun
“Futura” yazı fontunun otelin                              otelin iç kısmında kullanımı 2

Filmde kullanılan bir diğer yazı fontu olan “Russian” (farklı versiyonları
mevcuttur) fontu ise otelin dış kısmındaki isminde, tatlı markası “Mendl’s” isminde, film afişinde, 
Zubrowka ülkesine ait pasaport ve paralarda, otel konsiyerjlerinin gizli tarikatı olan “Çapraz Anahtar 
Cemiyeti”nde ve birçok yerde kullanılmaktadır. Bu yazı fontu, isminden de anlaşılacağı üzere bir 
Doğu Avrupa yazısı fontu gibi kullanılmış ve birçok tasarım da bundan etkilenmiştir. Otelin ve 
Zubrowka’nın zaman içindeki değişimleri yazı fontlarına da yansımıştır. 1932’de kullanılan “Russian” 

lsı ve gösterişli bir görünümü desteklerken, 1968’de kullanılan “Futura” daha sade 
veya eskisine göre daha sönük bir havayı ortaya çıkarmaktadır.  

Resim 17: “Russian” Yazı Fontu                         Resim 18: “Futura” Yazı Fontu 

Zubrowka parası “Klübeck” ve              Resim 20: Zubrowka pasaportu ve 
“Russian” yazı fontunun kullanımı                      “Russian” yazı fontunun kullanımı

 
“Futura” yazı fontunun 

otelin iç kısmında kullanımı 2 

Filmde kullanılan bir diğer yazı fontu olan “Russian” (farklı versiyonları 
mevcuttur) fontu ise otelin dış kısmındaki isminde, tatlı markası “Mendl’s” isminde, film afişinde, 
Zubrowka ülkesine ait pasaport ve paralarda, otel konsiyerjlerinin gizli tarikatı olan “Çapraz Anahtar 

zı fontu, isminden de anlaşılacağı üzere bir 
Doğu Avrupa yazısı fontu gibi kullanılmış ve birçok tasarım da bundan etkilenmiştir. Otelin ve 
Zubrowka’nın zaman içindeki değişimleri yazı fontlarına da yansımıştır. 1932’de kullanılan “Russian” 

lsı ve gösterişli bir görünümü desteklerken, 1968’de kullanılan “Futura” daha sade 

 

 
Zubrowka pasaportu ve  

“Russian” yazı fontunun kullanımı 
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“Zubrowka Arması”: Zubrowka ülkesinin bayrağında yer alan kuş simgesi de birkaç 
armalarından etkilenildiğini göstermektedir. Bu nitelikte bir kuş simgesi Almanya armasında ve 
Arnavutluk bayrağında göze çarpmaktadır. Çalışmanın en başında belirtildiği gibi Almanya’nın 
yakınlarında bir coğrafi konum tasarlanan ülke arması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 21: Arnavutluk bayrağı       

ve üzerindeki kuş figürü                             

 

“The Society of Crossed Keys” Logosu: 
olarak filmde karşımıza çıkan Excelsior Palace, Chateau Luxe, Palazzo Principessa, Hotel Cote Du 
Cap, Ritz Imperial ve The Grand Budapest olmak üzere altı otelin ko
amaçlı kurdukları gizli tarikatın simgesi ve yazı fontunda da aynı durum ortaya çıkmaktadır. 

 

Resim 24: Çapraz Anahtar Cemiyeti                          
logosunda yazı fontunun kullanımı                                  üyesi konsiyerjlerin rozeti
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Zubrowka ülkesinin bayrağında yer alan kuş simgesi de birkaç 
armalarından etkilenildiğini göstermektedir. Bu nitelikte bir kuş simgesi Almanya armasında ve 
Arnavutluk bayrağında göze çarpmaktadır. Çalışmanın en başında belirtildiği gibi Almanya’nın 
yakınlarında bir coğrafi konum tasarlanan ülke armasında da kendisini göstermektedir.  

  Resim 22: Zubrowka logosu    Resim 23: Almanya arması

ve üzerindeki kuş figürü                                        ve üzerindeki kuş figürü 

“The Society of Crossed Keys” Logosu: The Society of Crossed Keys (Çapraz Anahtar Cemiyeti) 
olarak filmde karşımıza çıkan Excelsior Palace, Chateau Luxe, Palazzo Principessa, Hotel Cote Du 
Cap, Ritz Imperial ve The Grand Budapest olmak üzere altı otelin konsiyerjlerinin yardımlaşmak 
amaçlı kurdukları gizli tarikatın simgesi ve yazı fontunda da aynı durum ortaya çıkmaktadır. 

 
Çapraz Anahtar Cemiyeti                          Resim 25: Çapraz Anahtar Cemiyeti     
yazı fontunun kullanımı                                  üyesi konsiyerjlerin rozeti 

Zubrowka ülkesinin bayrağında yer alan kuş simgesi de birkaç farklı ülkenin 
armalarından etkilenildiğini göstermektedir. Bu nitelikte bir kuş simgesi Almanya armasında ve 
Arnavutluk bayrağında göze çarpmaktadır. Çalışmanın en başında belirtildiği gibi Almanya’nın 

 

Almanya arması 

The Society of Crossed Keys (Çapraz Anahtar Cemiyeti) 
olarak filmde karşımıza çıkan Excelsior Palace, Chateau Luxe, Palazzo Principessa, Hotel Cote Du 

nsiyerjlerinin yardımlaşmak 
amaçlı kurdukları gizli tarikatın simgesi ve yazı fontunda da aynı durum ortaya çıkmaktadır.  
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“ZZ” Logosu: Filmde Zubrowka’yı işgal eden güçlerin kendi logosu tasarımı ise kuşkusuz en 
tartışmalı simgelerden biridir. Düşman güçleri filmde Naziler olarak tanıtılmam
görülmesinde en dikkat çeken unsur kendi “ZZ” logolarıdır. Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı’nın 
başlangıcında Almanya, Polonya’ya saldırmıştır. Filmde geçen Lutz kentinin Polonya’da gerçekte var 
olan “Lodz” şehri ile isminin benzerliği tesadüfi değildir. Ayrıca filmde Lutz’u işgal edenler aynı 
Naziler gibi işgal ettikleri önemli binalara kendileri yerleşmiş ve onlara kendi bayraklarını asmışlardır. 

 

Resim 26: “ZZ” flamalarıyla kaplanan otel                   

 

Geyik Heykeli: Filmde simgesel olarak bir yeri temsil eden “geyik” heykelinden bahsetmek 
gereklidir. Filmdeki bu heykel, Çek Cumhuriyeti’nin bir kenti olan Karlovy Vary’de bulunan heykelin 
aynısıdır fakat dağların tepesinde yüksekte 
Büyük Budapeşte Oteli de Zubrowka’nın dağlık ve kaplıcaları ile ünlü bir bölgesinde yer alan bir 
oteldir. Aynı şekilde Karlovy Vary kenti de kaplıcalarıyla ünlüdür.

  Resim 28: Karlovy Vary’deki Geyik Heykeli    
 
“Zubrowka” ismi ve kökeni: Son olarak ülkenin ismi ile Polonya’nın bir benzerliğine tekrardan 
vurgu yapmak yerinde olacaktır. Zubrowka ismi Polonya kökenli bir votka markasının ismidir. Bu 
votka markasının yine Polonya kökenli oluşu ve orijinal şişesinin üzerinde yazan Zubrowka ismi
yine aynı yazı fontunun çok benzeri bir font ile yazılmış olmasının tesadüf eseri bir benzerlik olmadığı 
söylenebilir.  
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Filmde Zubrowka’yı işgal eden güçlerin kendi logosu tasarımı ise kuşkusuz en 
tartışmalı simgelerden biridir. Düşman güçleri filmde Naziler olarak tanıtılmamıştır ancak Naziler gibi 
görülmesinde en dikkat çeken unsur kendi “ZZ” logolarıdır. Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı’nın 
başlangıcında Almanya, Polonya’ya saldırmıştır. Filmde geçen Lutz kentinin Polonya’da gerçekte var 

zerliği tesadüfi değildir. Ayrıca filmde Lutz’u işgal edenler aynı 
Naziler gibi işgal ettikleri önemli binalara kendileri yerleşmiş ve onlara kendi bayraklarını asmışlardır. 

: “ZZ” flamalarıyla kaplanan otel                   Resim 27: Nazi “SS” logosu 

Filmde simgesel olarak bir yeri temsil eden “geyik” heykelinden bahsetmek 
gereklidir. Filmdeki bu heykel, Çek Cumhuriyeti’nin bir kenti olan Karlovy Vary’de bulunan heykelin 
aynısıdır fakat dağların tepesinde yüksekte bulunan bir heykel gibi filmde resmedilmiştir. Ayrıca 
Büyük Budapeşte Oteli de Zubrowka’nın dağlık ve kaplıcaları ile ünlü bir bölgesinde yer alan bir 
oteldir. Aynı şekilde Karlovy Vary kenti de kaplıcalarıyla ünlüdür. 

k Heykeli      Resim 29: Filmde kullanılan Geyik  Heykeli

Son olarak ülkenin ismi ile Polonya’nın bir benzerliğine tekrardan 
vurgu yapmak yerinde olacaktır. Zubrowka ismi Polonya kökenli bir votka markasının ismidir. Bu 
votka markasının yine Polonya kökenli oluşu ve orijinal şişesinin üzerinde yazan Zubrowka ismi
yine aynı yazı fontunun çok benzeri bir font ile yazılmış olmasının tesadüf eseri bir benzerlik olmadığı 

Filmde Zubrowka’yı işgal eden güçlerin kendi logosu tasarımı ise kuşkusuz en 
ıştır ancak Naziler gibi 

görülmesinde en dikkat çeken unsur kendi “ZZ” logolarıdır. Bilindiği üzere İkinci Dünya Savaşı’nın 
başlangıcında Almanya, Polonya’ya saldırmıştır. Filmde geçen Lutz kentinin Polonya’da gerçekte var 

zerliği tesadüfi değildir. Ayrıca filmde Lutz’u işgal edenler aynı 
Naziler gibi işgal ettikleri önemli binalara kendileri yerleşmiş ve onlara kendi bayraklarını asmışlardır.  

 

Filmde simgesel olarak bir yeri temsil eden “geyik” heykelinden bahsetmek 
gereklidir. Filmdeki bu heykel, Çek Cumhuriyeti’nin bir kenti olan Karlovy Vary’de bulunan heykelin 

bulunan bir heykel gibi filmde resmedilmiştir. Ayrıca 
Büyük Budapeşte Oteli de Zubrowka’nın dağlık ve kaplıcaları ile ünlü bir bölgesinde yer alan bir 

 
Resim 29: Filmde kullanılan Geyik  Heykeli 

Son olarak ülkenin ismi ile Polonya’nın bir benzerliğine tekrardan 
vurgu yapmak yerinde olacaktır. Zubrowka ismi Polonya kökenli bir votka markasının ismidir. Bu 
votka markasının yine Polonya kökenli oluşu ve orijinal şişesinin üzerinde yazan Zubrowka isminin 
yine aynı yazı fontunun çok benzeri bir font ile yazılmış olmasının tesadüf eseri bir benzerlik olmadığı 
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Resim 30: Polonya üretimi bir votka olan “Zubrowka”nın şişesi.

 

Ürünler 

“Mendl’s”: Filmin senaryosunda filme özel tasarlanan ve hayali olan iki farklı üründen bahsedilebilir. 
Bu ürünlerden ilki Mendl’s, Zubrowka Cumhuriyeti’nin Nebelsbad şehrinde bir dükkanı bulunan Bay 
Mendl isimli kişinin sahibi olduğu tatlı markasıdır. 
tüm dünyaya yayılmış bir tatlı markası gibi tanıtılır ve lanse edilir. Zero’nun evleneceği kız olan 
Agatha da Bay Mendl’ın emrinde çalışan ve tatlıları imal eden bir işçidir. 

 

Resim 31: Filmdeki Mendl’s dükkânının        
bir görünümü                              
 

Mendl’s tarafından üretilen tatlılar, başta Büyük Budapeşte Oteli olmak üzere en lüks tüketim 
mecralarının ilk tercihidir. Burada 
benzer yapısı ile bir gönderme gerçekleştirir. Filmde bu markanın geçtiği
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Resim 30: Polonya üretimi bir votka olan “Zubrowka”nın şişesi. 

Filmin senaryosunda filme özel tasarlanan ve hayali olan iki farklı üründen bahsedilebilir. 
, Zubrowka Cumhuriyeti’nin Nebelsbad şehrinde bir dükkanı bulunan Bay 

Mendl isimli kişinin sahibi olduğu tatlı markasıdır. Mendl’s markası gerçekte var olan ve günümüzün 
tüm dünyaya yayılmış bir tatlı markası gibi tanıtılır ve lanse edilir. Zero’nun evleneceği kız olan 
Agatha da Bay Mendl’ın emrinde çalışan ve tatlıları imal eden bir işçidir.  

’s dükkânının            Resim 32: Filmde Mendl’s dükkânı olarak
   kullanılan Dresden şehrindeki şekerci, Almanya

tarafından üretilen tatlılar, başta Büyük Budapeşte Oteli olmak üzere en lüks tüketim 
mecralarının ilk tercihidir. Burada Mendl’s bir ürün olarak günümüzün global yiyecek markalarına 
benzer yapısı ile bir gönderme gerçekleştirir. Filmde bu markanın geçtiği birçok sahnede markanın 

Filmin senaryosunda filme özel tasarlanan ve hayali olan iki farklı üründen bahsedilebilir. 
, Zubrowka Cumhuriyeti’nin Nebelsbad şehrinde bir dükkanı bulunan Bay 

gerçekte var olan ve günümüzün 
tüm dünyaya yayılmış bir tatlı markası gibi tanıtılır ve lanse edilir. Zero’nun evleneceği kız olan 

 
’s dükkânı olarak 

kullanılan Dresden şehrindeki şekerci, Almanya 

tarafından üretilen tatlılar, başta Büyük Budapeşte Oteli olmak üzere en lüks tüketim 
bir ürün olarak günümüzün global yiyecek markalarına 

birçok sahnede markanın 
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güvenilirliği ve lezzeti ön plandadır. Gustave hapishaneye düştüğünde bile 
mahkumlar tarafından dahi bilinmekte ve çok sevilmektedir. 

 

Resim 33:Mendl’s logosu (üstte bahsedilen yazı fontu burada da 

 

Filmin genel renk tonu olan pembe, 
kadar kendini göstermektedir. Bu ürünün aynı zamanda filmin iki kilit sahnesinde kullanılması da 
dikkat çekicidir. İlkinde hapishaneden kaçmaya karar veren Gustave, Ludwig ve diğerleri içeriye 
çekiç, kazma vb. aletleri sokabilmek için Ag
gizlenerek içeri sokulan kazı aletleri
edildiği sahnede gardiyan dahi içine bir şey gizlenemeyecek diye düşündüğü 
kesmekten ve parçalamaktan çekinecektir. 
yanlıştır.  

 

Resim 34: Gustave ve arkadaşlarının hapishaneye sokmak istedikleri kazı aletleri
Mendl’s pastasına gizlenerek hapishaneye sokulmak istendiği anda onu 
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güvenilirliği ve lezzeti ön plandadır. Gustave hapishaneye düştüğünde bile Mendls’tan gelen tatlılar 
mahkumlar tarafından dahi bilinmekte ve çok sevilmektedir.  

 
logosu (üstte bahsedilen yazı fontu burada da kullanılmıştır).

Filmin genel renk tonu olan pembe, Mendl’s logosuna, tatlı kutularına ve dükkanın içindeki renklere 
kadar kendini göstermektedir. Bu ürünün aynı zamanda filmin iki kilit sahnesinde kullanılması da 
dikkat çekicidir. İlkinde hapishaneden kaçmaya karar veren Gustave, Ludwig ve diğerleri içeriye 
çekiç, kazma vb. aletleri sokabilmek için Agatha’nın becerisinden –Mendl’s tatlılarının içine 
gizlenerek içeri sokulan kazı aletleri- faydalanacaktır. Hapishaneye gelen her şeyin tek tek kontrol 
edildiği sahnede gardiyan dahi içine bir şey gizlenemeyecek diye düşündüğü Mendl’s 

ve parçalamaktan çekinecektir. Mendl’s öyle bir markadır ki ondan şüphelenilmesi dahi 

 
Resim 34: Gustave ve arkadaşlarının hapishaneye sokmak istedikleri kazı aletleri

pastasına gizlenerek hapishaneye sokulmak istendiği anda onu kontrol eden görevlinin karşı karşıya 
geldiği manzara. 

 

tan gelen tatlılar 

kullanılmıştır). 

içindeki renklere 
kadar kendini göstermektedir. Bu ürünün aynı zamanda filmin iki kilit sahnesinde kullanılması da 
dikkat çekicidir. İlkinde hapishaneden kaçmaya karar veren Gustave, Ludwig ve diğerleri içeriye 

tatlılarının içine 
faydalanacaktır. Hapishaneye gelen her şeyin tek tek kontrol 

Mendl’s pastalarını 
öyle bir markadır ki ondan şüphelenilmesi dahi 

Resim 34: Gustave ve arkadaşlarının hapishaneye sokmak istedikleri kazı aletleri 
kontrol eden görevlinin karşı karşıya 
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Kaçak bir suçlu olarak aranan Gustave ve artık suç ortağı sayılan Zero, son bir hamle yaparak otelde 
kalmış olan tabloyu almak için otele geri döndüklerinde, Agatha’yı elinde tatlılarla içeriye gönder
Mendl’s kuryesi gibi arabada beklerler. Gizlenmek için yine 
çünkü kimse bir Mendl’s çalışanının bir kaçak veya suçlu olduğuna inanmayacaktır. Agatha elindeki 
tatlıların Bay Mendl tarafından askerlere gönderildiğini s
otele rahat bir şekilde giriş yapacak ve kimseye kendini hissettirmeden “Elmalı Oğlan” tablosunu 
bulunduğu yerden alacaktır. Agatha’nın otelden bir türlü çıkmadığını gören Gustave ve Zero da aranan 
kişiler olmalarına rağmen üstlerinde 
rahat bir şekilde otele giriş yapacaktır. 
karakterlerin kurtuluşu için zemin hazırlayan bir duruş sergiletmeye ye

 

Resim 35: Agatha, Mendl’s            
kutuları ile otele giriş yaparken.         
 

“L’air de Panache”: Filmin bir diğer ürünü 
Panache” isimli film için özel üretilen parfümdür. Moustafa, hikâyenin başında Gustave’ı tarif 
ederken onu hayatımda gördüğüm en sık parfüm kullanan ve kokusu birkaç yüz metreden gelişini 
haberdar eden erkek olarak tanımlamaktadır. Bu parfümün, 
Gustave’ın onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Zero’ya parfümü getirmediği için aşağılandığı 
sahnedeki görünümü daha farklıdır. Gustave, hapishaneden yeni kaçmış ve saklanmak zorun
biri olarak dahi ilk olarak parfümü düşünmekte çünkü kendi görüşüne göre kötü bir koku 
bırakmaktadır. Burada parfümün diyalog için bir bahane olmasıyla bir anda sahnede anlatılan detaylar 
Zero’nun gerçek hikâyesini ortaya çıkaracaktır. Bu parfüm ma
filmde kullanılan parfümün filmden sonra üretilmiş halini almak için kozmetik mağazalarını ve 
internet sitelerini aramışlardır (Le, 2014). 
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Kaçak bir suçlu olarak aranan Gustave ve artık suç ortağı sayılan Zero, son bir hamle yaparak otelde 
kalmış olan tabloyu almak için otele geri döndüklerinde, Agatha’yı elinde tatlılarla içeriye gönder

kuryesi gibi arabada beklerler. Gizlenmek için yine Mendl’s markasının ardına sığınırlar 
çalışanının bir kaçak veya suçlu olduğuna inanmayacaktır. Agatha elindeki 

tatlıların Bay Mendl tarafından askerlere gönderildiğini söyleyerek ZZ güçleri tarafından istila edilmiş 
otele rahat bir şekilde giriş yapacak ve kimseye kendini hissettirmeden “Elmalı Oğlan” tablosunu 
bulunduğu yerden alacaktır. Agatha’nın otelden bir türlü çıkmadığını gören Gustave ve Zero da aranan 

alarına rağmen üstlerinde Mendl’s kurye kıyafetleri ile yine aynı Agatha’nın bahanesiyle 
rahat bir şekilde otele giriş yapacaktır. Mendl’s markasının kalitesi ve güvenilirliği filmdeki 
karakterlerin kurtuluşu için zemin hazırlayan bir duruş sergiletmeye yeten bir standarda sahiptir. 

 Resim 36: Aranılan Gustave ve Zero’nun Mendl’s  
 kıyafetleri ve kutularıyla oteldeki görünümleri. 

Filmin bir diğer ürünü ise Gustave tarafından sürekli kullanılan “
” isimli film için özel üretilen parfümdür. Moustafa, hikâyenin başında Gustave’ı tarif 

ederken onu hayatımda gördüğüm en sık parfüm kullanan ve kokusu birkaç yüz metreden gelişini 
kek olarak tanımlamaktadır. Bu parfümün, -olaylar bölümünde bahsedilen

Gustave’ın onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Zero’ya parfümü getirmediği için aşağılandığı 
sahnedeki görünümü daha farklıdır. Gustave, hapishaneden yeni kaçmış ve saklanmak zorun
biri olarak dahi ilk olarak parfümü düşünmekte çünkü kendi görüşüne göre kötü bir koku 
bırakmaktadır. Burada parfümün diyalog için bir bahane olmasıyla bir anda sahnede anlatılan detaylar 
Zero’nun gerçek hikâyesini ortaya çıkaracaktır. Bu parfüm markası ile ilgili olarak filmi izleyenler, 
filmde kullanılan parfümün filmden sonra üretilmiş halini almak için kozmetik mağazalarını ve 
internet sitelerini aramışlardır (Le, 2014).  

Kaçak bir suçlu olarak aranan Gustave ve artık suç ortağı sayılan Zero, son bir hamle yaparak otelde 
kalmış olan tabloyu almak için otele geri döndüklerinde, Agatha’yı elinde tatlılarla içeriye gönderip 

markasının ardına sığınırlar 
çalışanının bir kaçak veya suçlu olduğuna inanmayacaktır. Agatha elindeki 

öyleyerek ZZ güçleri tarafından istila edilmiş 
otele rahat bir şekilde giriş yapacak ve kimseye kendini hissettirmeden “Elmalı Oğlan” tablosunu 
bulunduğu yerden alacaktır. Agatha’nın otelden bir türlü çıkmadığını gören Gustave ve Zero da aranan 

kurye kıyafetleri ile yine aynı Agatha’nın bahanesiyle 
markasının kalitesi ve güvenilirliği filmdeki 

ten bir standarda sahiptir.  

 

ise Gustave tarafından sürekli kullanılan “L’air De 
” isimli film için özel üretilen parfümdür. Moustafa, hikâyenin başında Gustave’ı tarif 

ederken onu hayatımda gördüğüm en sık parfüm kullanan ve kokusu birkaç yüz metreden gelişini 
olaylar bölümünde bahsedilen- 

Gustave’ın onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Zero’ya parfümü getirmediği için aşağılandığı 
sahnedeki görünümü daha farklıdır. Gustave, hapishaneden yeni kaçmış ve saklanmak zorunda olan 
biri olarak dahi ilk olarak parfümü düşünmekte çünkü kendi görüşüne göre kötü bir koku 
bırakmaktadır. Burada parfümün diyalog için bir bahane olmasıyla bir anda sahnede anlatılan detaylar 

rkası ile ilgili olarak filmi izleyenler, 
filmde kullanılan parfümün filmden sonra üretilmiş halini almak için kozmetik mağazalarını ve 
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Resim 37: Filmde kullanılan                 
                “L’air De Panache” parfümü.            üretilen
 

 

SONUÇ 

Sinema, gerçeğin yeniden yorumlandığı yeni bir dil ve uzam yaratır. Gerçeğin sunuluş biçimi de 
anlamı belirler. Beğeni kazanan filmlerin ortak özelliği kendi dilini yaratması ve kendine özgü görsel 
bir anlatımı benimsemesidir. Wollen da bu yargıyı destekle
kulvarda aramamak gerektiğini eklemektedir:

Çünkü sinemasal gösterge, sinema dili ya da göstergebilimi, sözel dil gibi yalnız belirti ve 
görüntüsel gösterge türü göstergeleri değil, simgesel göstergeyi de içerir
sinemanın karışık ve katışık kökenleri göz önünde bulundurulacak olursa bunun başka türlü 
olması şaşırtıcı olurdu. Sinema yalnızca teknik açıdan gelişim gösterip, büyülü kutu, 
Daguerreotype, phenakistoscope* ve benzeri araçların gelişimiyle 
zamanda çizgi romanlardan, Vahşi Batı gösterilerinden, otomatlardan, ucuz romanlardan, 
gezginci tiyatro temsillerinden, büyüden ortaya çıktı (Wollen, 2004: 138).

Filmde kullanılan görseller ve barındırdıkları anlamlar; isimler, 
ürünler üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda söylemin analizi yapılmış ve şu sonuçlar ortaya 
çıkmıştır: 

1) Filmdeki hikâyede anlatılan Zubrowka ülkesi, Orta ve Doğu Avrupa’nın ortasında ama daha 
çok doğuda kalan bir yerde tan
Zweig ise bire bir ismi anılmadan da olsa 1968 ve 1985’te hikâyeyi anlatan yazar olarak 
tekrar görselleştirilmektedir. Filmde, uğruna yola düşülen tablo olan “Elmalı Oğlan” 
tablosunun ressamı Van Ho
hayali bir üründür. 

2) Olaylarda en dikkat çeken nokta ise Gustave ve Zero arasında ve diyaloglarda yatmaktadır. 
Gustave tam bir batılı, kendinden emin, yeri geldiğinde altında çalışanları aşağılam
kalkan fakat kötü niyetli olmayan biridir. Zero ise gerçek doğulu kişiliğini çok belli 
etmeyen ve az konuşan bir karakterdir. Gerçek hikâyesini belli bir noktaya kadar saklayacak 
vakur bir duruşa sahiptir. 
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 Resim 38: Filmden sonra satış için  

parfümü.            üretilen"L’air De Panache” parfümü. 

Sinema, gerçeğin yeniden yorumlandığı yeni bir dil ve uzam yaratır. Gerçeğin sunuluş biçimi de 
anlamı belirler. Beğeni kazanan filmlerin ortak özelliği kendi dilini yaratması ve kendine özgü görsel 
bir anlatımı benimsemesidir. Wollen da bu yargıyı desteklerken bu görsel anlatımın sebeplerini tek bir 
kulvarda aramamak gerektiğini eklemektedir: 

Çünkü sinemasal gösterge, sinema dili ya da göstergebilimi, sözel dil gibi yalnız belirti ve 
görüntüsel gösterge türü göstergeleri değil, simgesel göstergeyi de içerir. Gerçekten de 
sinemanın karışık ve katışık kökenleri göz önünde bulundurulacak olursa bunun başka türlü 
olması şaşırtıcı olurdu. Sinema yalnızca teknik açıdan gelişim gösterip, büyülü kutu, 
Daguerreotype, phenakistoscope* ve benzeri araçların gelişimiyle ortaya çıkmadı. Sinema aynı 
zamanda çizgi romanlardan, Vahşi Batı gösterilerinden, otomatlardan, ucuz romanlardan, 
gezginci tiyatro temsillerinden, büyüden ortaya çıktı (Wollen, 2004: 138). 

Filmde kullanılan görseller ve barındırdıkları anlamlar; isimler, olaylar, karakterler, simgeler ve 
ürünler üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda söylemin analizi yapılmış ve şu sonuçlar ortaya 

Filmdeki hikâyede anlatılan Zubrowka ülkesi, Orta ve Doğu Avrupa’nın ortasında ama daha 
çok doğuda kalan bir yerde tanımlanmaktadır. Senaryoda, hikâyelerinden esinlenen Stefan 
Zweig ise bire bir ismi anılmadan da olsa 1968 ve 1985’te hikâyeyi anlatan yazar olarak 
tekrar görselleştirilmektedir. Filmde, uğruna yola düşülen tablo olan “Elmalı Oğlan” 
tablosunun ressamı Van Hoytl, Van Gogh’tan ve onun tarzından esinlenilerek oluşturulan 

Olaylarda en dikkat çeken nokta ise Gustave ve Zero arasında ve diyaloglarda yatmaktadır. 
Gustave tam bir batılı, kendinden emin, yeri geldiğinde altında çalışanları aşağılam
kalkan fakat kötü niyetli olmayan biridir. Zero ise gerçek doğulu kişiliğini çok belli 
etmeyen ve az konuşan bir karakterdir. Gerçek hikâyesini belli bir noktaya kadar saklayacak 

 

Sinema, gerçeğin yeniden yorumlandığı yeni bir dil ve uzam yaratır. Gerçeğin sunuluş biçimi de 
anlamı belirler. Beğeni kazanan filmlerin ortak özelliği kendi dilini yaratması ve kendine özgü görsel 

rken bu görsel anlatımın sebeplerini tek bir 

Çünkü sinemasal gösterge, sinema dili ya da göstergebilimi, sözel dil gibi yalnız belirti ve 
. Gerçekten de 

sinemanın karışık ve katışık kökenleri göz önünde bulundurulacak olursa bunun başka türlü 
olması şaşırtıcı olurdu. Sinema yalnızca teknik açıdan gelişim gösterip, büyülü kutu, 

ortaya çıkmadı. Sinema aynı 
zamanda çizgi romanlardan, Vahşi Batı gösterilerinden, otomatlardan, ucuz romanlardan, 

olaylar, karakterler, simgeler ve 
ürünler üzerinden incelenmiştir. Bu bağlamda söylemin analizi yapılmış ve şu sonuçlar ortaya 

Filmdeki hikâyede anlatılan Zubrowka ülkesi, Orta ve Doğu Avrupa’nın ortasında ama daha 
ımlanmaktadır. Senaryoda, hikâyelerinden esinlenen Stefan 

Zweig ise bire bir ismi anılmadan da olsa 1968 ve 1985’te hikâyeyi anlatan yazar olarak 
tekrar görselleştirilmektedir. Filmde, uğruna yola düşülen tablo olan “Elmalı Oğlan” 

ytl, Van Gogh’tan ve onun tarzından esinlenilerek oluşturulan 

Olaylarda en dikkat çeken nokta ise Gustave ve Zero arasında ve diyaloglarda yatmaktadır. 
Gustave tam bir batılı, kendinden emin, yeri geldiğinde altında çalışanları aşağılamaya 
kalkan fakat kötü niyetli olmayan biridir. Zero ise gerçek doğulu kişiliğini çok belli 
etmeyen ve az konuşan bir karakterdir. Gerçek hikâyesini belli bir noktaya kadar saklayacak 
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3) Zero, sonradan zengin olmuş bir göçmen olarak 
karakter olan Dimitri ise ayrıca bir “şekil değiştiren” ve her türlü duruma ayak uydurup 
ondan sıyrılan bir karakter olarak karşımıza çıkar. 

4) Simgelerde ise, yönetmen Wes Anderson’ın daha önceki filmlerinde de sürek
“Futura” yazı fontu ve Zubrowka ülkesi ve ona ait her türlü görselde kullanılan “Russian” 
yazı fontu ön plandadır. Zubrowka ülkesinin logosunun tasarımında ise Arnavutluk bayrağı 
ve Almanya armasından esinlenilmiştir. Zubrowka’yı işgal eden g
logosu ise Nazileri çağrıştırır; Zubrowka burada Naziler tarafından işgal edilen Polonya 
görünümündedir.  

5) Son olarak film ve Zubrowka için özel olarak tasarlanan tatlı markası “
markası “L’air De Panache
düzene yapılan bir gönderme niteliğindedir. 

Filmin söylem analizinde ortaya çıkan sonuçlar olan, Avrupa’da yaratılan hayali ve yeni bir ülkede 
geçmesi, ana karakterlerin dostluğunun Doğu
devam etmesi kaydıyla her şeyin çözülebileceğine inanması
bütünlük görünümü ve ürünlerinde de günümüze yapılan göndermelerin, seyircinin filme bakışında 
olumlu bir etki sağladığı ve söylemin düz anlam, yan anlamlarının filmin hikâyesine uygun olarak 
kullanıldığı saptanmıştır.  
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Zero, sonradan zengin olmuş bir göçmen olarak hiçbir zaman mütevaziliğini bozmaz. Kötü 
karakter olan Dimitri ise ayrıca bir “şekil değiştiren” ve her türlü duruma ayak uydurup 
ondan sıyrılan bir karakter olarak karşımıza çıkar.  
Simgelerde ise, yönetmen Wes Anderson’ın daha önceki filmlerinde de sürek
“Futura” yazı fontu ve Zubrowka ülkesi ve ona ait her türlü görselde kullanılan “Russian” 
yazı fontu ön plandadır. Zubrowka ülkesinin logosunun tasarımında ise Arnavutluk bayrağı 
ve Almanya armasından esinlenilmiştir. Zubrowka’yı işgal eden güçleri temsil eden “ZZ” 
logosu ise Nazileri çağrıştırır; Zubrowka burada Naziler tarafından işgal edilen Polonya 

Son olarak film ve Zubrowka için özel olarak tasarlanan tatlı markası “Mendl’s
L’air De Panache” göze çarpar. Bu ürünler günümüz kapitalist veya neo

düzene yapılan bir gönderme niteliğindedir.  

Filmin söylem analizinde ortaya çıkan sonuçlar olan, Avrupa’da yaratılan hayali ve yeni bir ülkede 
geçmesi, ana karakterlerin dostluğunun Doğu-Batı dostluğu çerçevesinde ele alınması ve bu dostluğun 

kaydıyla her şeyin çözülebileceğine inanması, simgelerde orijinal ve baştan sonra bir 
bütünlük görünümü ve ürünlerinde de günümüze yapılan göndermelerin, seyircinin filme bakışında 
olumlu bir etki sağladığı ve söylemin düz anlam, yan anlamlarının filmin hikâyesine uygun olarak 
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Yeşilçam Sinemasında Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü

Ümmühan MOLO,Arş. Gör.,İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü, ummuhanmolo@gmail.com 

 

Özet 

“Yeşilçam Sinemasında Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü” başlıklı bu 
sinemasında kentlileşen ve modernleşen kadın imgesi toplumsal cinsiyet bağlamında ele alınmaktadır. 
Klasik anlatı yapısı ve tekrarlanan kalıplarıyla birer çağdaş masal olarak nitelendirilen Yeşilçam filmleri, 
geleneksel toplumsal cinsiyet kalıplarının yeniden üretildiği bir temsil alanıdır. Aynı zamanda döneminin 
siyasi, ekonomik ve kültürel koşulları çerçevesinde köylü
zengin-fakir karşıtlığının kurulduğu bir çatışma alanıdır. Bu çalışma, toplumd
kalıpyargıların Yeşilçam sinemasında nasıl temsil edildiğini, Türkiye’nin modernleşme ve kentleşme 
sürecinde değişen kadın imgesinin filmlere nasıl yansıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada 
1960-1970 yılları arasında çekilen ‘Küçük Hanımefendi’, ‘Vahşi Gelin’, ‘Kezban’, ‘Kınalı Yapıncak’ ve 
‘Fakir Kızı Leyla’ filmleri biçimbilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmektedir. Çözümleme, 
Vladimir Propp’un Masalın Biçimbilimi adlı yapıtında belirlediği 31 işlev çerçevesind
Çözümleme sonucunda, köylü kadının kentli kadına dönüşüm sürecini anlatan bu filmlerin konu ve anlatı 
yapısının birbiri ile benzerlikler gösterdiği ortaya çıkmıştır. Filmler, köylü
çatışma unsuru yaratmış ve çözüm o
klasik masal anlatısıyla da benzer özellikler taşımış, bazı öğeleri tekrar ederek, belirlenen kalıpların dışına 
çıkmamıştır. İncelenen filmlerde yaratılan kadın imgesi, ataerkil sistem ve toplu
kalıpyargıları ön planda tutularak işlenmiş ve buna göre ‘modern kadın’ın tanımı yapılmıştır

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Ötekileştirme, Yeşilçam Sineması, Yapısalcılık, Vladimir 
Propp, Biçimbilimsel Çözümleme

Conversion of peasant women 

Abstract 

In this study titled "Conversion of Peasant Women into Urban Women in Yeşilçam Cinema", 
urbanization and modernization of the female image in Yeşilçam Cinema is discussed in the context 
gender. Yeşilçam movies which can be described as a modern fairy tale with classical narrative structure 
and repeated patterns is a representation of the area that traditional gender stereotypes are reproduced. At 
the same time it is a conflict area whe
cultural conditions of the period, peasant
study is made in order to reveal how stereotypes that was created for women in the com
represented in the Yeşilçam, how the woman image that changing modernization and urbanization 
process in Turkey is reflected to the movies. In this study, ‘Küçük Hanımefendi’, ‘Vahşi Gelin’, 
‘Kezban’, ‘Kınalı Yapıncak’ and ‘Fakir Kızı Leyla’ movi
was analysed by the morphological analysis method. The analysis is made within the framework of 31 

                                                           
8Bu çalışma, “Yeşilçam Sinemasında Değişen Kadın İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü”
Yüksel Lisans Tezinin özetidir. 
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“Yeşilçam Sinemasında Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü” başlıklı bu çalışmada Yeşilçam 
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siyasi, ekonomik ve kültürel koşulları çerçevesinde köylü-kentli, geleneksel-modern, Doğulu
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‘Fakir Kızı Leyla’ filmleri biçimbilimsel çözümleme yöntemiyle analiz edilmektedir. Çözümleme, 
Vladimir Propp’un Masalın Biçimbilimi adlı yapıtında belirlediği 31 işlev çerçevesind
Çözümleme sonucunda, köylü kadının kentli kadına dönüşüm sürecini anlatan bu filmlerin konu ve anlatı 
yapısının birbiri ile benzerlikler gösterdiği ortaya çıkmıştır. Filmler, köylü-kentli ayrımı üzerinden 
çatışma unsuru yaratmış ve çözüm olarak kadının ‘modernleşmesini’ uygun görmüştür. Bunun yanında 
klasik masal anlatısıyla da benzer özellikler taşımış, bazı öğeleri tekrar ederek, belirlenen kalıpların dışına 
çıkmamıştır. İncelenen filmlerde yaratılan kadın imgesi, ataerkil sistem ve toplu
kalıpyargıları ön planda tutularak işlenmiş ve buna göre ‘modern kadın’ın tanımı yapılmıştır
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function which are specified in Vladimir Propp's Morphology Of The Folktale. In the analysis results it 
has emerged that issue and narrative structure of these films which are explaining conversion of peasant 
women into urban women shows similarities. The movies has created a conflict of elements over peasant
urban distinction and were deemed appropriate that 'Moderni
they have similar characteristics with the classic tale narratives and was not outside the specified pattern 
echoing some of the items. Created women image in the analysed movies was cultivated by keeping 
patriarchal system and gender stereotypes in the forefront and according to this the definition of "modern 
women" is made. 

Key Words: Gender; Alienation; Yeşilçam Cinema; Structuralism; Vladimir Propp; Morphological 
Analysis. 

 

GİRİŞ 

Kadını ve erkeği tanımlayan cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları farklı anlamlar taşımaktadır. 
Cinsiyet kavramı, kadın ya da erkek olarak dünyaya gelmeyi ifade etmekte ve ikili bir sınıflamaya 
karşılık gelmektedir (Dökmen, 2012: 21). Buna karşın toplu
gelmekte ve kadın ya da erkek olmanın toplumsal anlamını ifade ederek bireyi kadınsı ya da erkeksi 
özelliklerine göre ayırmaktadır (Bayhan, 2013: 153).  

Tarihsel süreçte kadının konumu değişmeler gösterse de ata
değişme olmamıştır. Hatta bu sistem ve kadına ilişkin düşünce şekilleri, pekiştirilmeye ve 
sürdürülmeye çalışılmıştır. Bunun en etkili araçlarından biri ise medyadır. Medya, toplumsal cinsiyet 
kalıpyargılarını tanımlamakta ve sürdürmekte önemli bir araçtır. 

Medya araçlarından biri olan sinemada da söz konusu durum devam etmektedir. Toplumsal cinsiyet 
sinemada kendisine yer edinmekte ve sinemasal geleceği şekillendirmektedir. Toplumsal cinsiyet 
stereotipi olan, güçlü erkeğin zayıf ve edilgen kadını koruması, sinemanın gelişimini 
biçimlendirmektedir. Genelde filmlerdeki bakış, arzunun nesnesi olan kadına yönelik, erkek karakterin 
ve erkek izleyicinin bakışı olarak belirlenmektedir (Kolker, 2011: 126). 

Özellikle Yeşilçam sinemasında kadının temsiline ilişkin bu öğelere sıklıkla rastlanılmaktadır. 
Yeşilçam sineması sürekli tekrarlanan klişe ve yapılara dayanmakta ve bu yapıları tekrar etmektedir 
(Scognamillo, 2003: 437). Geleneksel Yeşilçam bakışında kadı
“kötü uçtaki şeytan dişiler” olarak iki ayrı kategoride temsil edilmektedir (Esen, 2000: 41). 

Yeşilçam sinemasında köylü kadının kentli kadına dönüşüm sürecini, film metinleri üzerinden ortaya 
koymayı amaçlayan buçalışma, hem ‘öteki’ olarak sunulan kadının modernleşme sürecini hem de 
kadının bu filmlerde ne tür kalıplarla sunulduğunu incelemesi bakımından önemli görülmektedir. 
Çünkü Yeşilçam filmlerinin kolay anlaşılan konu ve anlatı yapısı, karşıtlıklarla yarattığı çatı
unsurları, mutlu sona yer vererek seyirciyi tatmin eden yönü, esasında kendini tekrar eden öğelere ve 
tekbiçimci bir anlatı yapısına dayanmaktadır. Bu yönüyle Yeşilçam sineması anlatı yapısı, Vladimir 
Propp’un masallar için belirlediği biçimbilimsel yö

Propp, masalları incelemiş ve bütünü parçalarına ayırarak yapılarını ele almıştır. Bunun sonucunda, 
masalların tekbiçimci bir anlatımla sunulduğunu, çok renkli görünen yapısının aslında tekdüze 
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function which are specified in Vladimir Propp's Morphology Of The Folktale. In the analysis results it 
d that issue and narrative structure of these films which are explaining conversion of peasant 

women into urban women shows similarities. The movies has created a conflict of elements over peasant
urban distinction and were deemed appropriate that 'Modernization' of women as the solution. Besides 
they have similar characteristics with the classic tale narratives and was not outside the specified pattern 
echoing some of the items. Created women image in the analysed movies was cultivated by keeping 

al system and gender stereotypes in the forefront and according to this the definition of "modern 
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işlediğini saptamıştır. Bu nedenle, masallara ilişkin 31 işlev ve 7 eylem alanı tespit etmiş ve tüm 
bunların her masalda değişmeksizin, tekrar ettiğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda çalışmada yöntem 
olarak yapısalcılık benimsenmiş; Vladimir Propp’un 
incelemeleri esas alınmıştır. Propp’un masallar için belirlediği 31 işlev, film çözümlemesine 
uyarlanarak, örnek filmler bu çerçevede incelenmiştir.  

Araştırmada örneklem olarak, Yeşilçam sinemasına ait 1960
Hanımefendi’, ‘Vahşi Gelin’, ‘Kezban’, ‘Kınalı Yapıncak’ ve ‘Fakir Kızı Leyla’ filmleri seçilmiştir. 
Bu filmlerin tercih edilme sebebi, Türkiye’de modernleşme sürecinde idealize edilen kadın tipi 
çerçevesinde kadından beklenen değişimi, modern ve gelen
ötekileştirmeyi en görünür ve dolaysız biçimde işlemiş olmalarıdır. 1970’li yıllarda da benzer filmler 
çekilmeye devam etmiştir. Ancak, 1970’lere ait filmler, 1960’larda çekilen filmler ile benzer öykü ve 
işleyiş tarzına sahip oldukları için bu çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Bu çalışma “Yeşilçam Sinemasında Değişen Kadın İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü” 
başlıklı yüksek lisans tezinin özeti olduğundan ve bildiri metni kurallarına uyması bakımında, metinde 
film çözümlemelerinin tamamına yer verilememiştir. Yukarıda bahsedilen filmlerin ayrıntılı analizleri 
tezde yer almaktadır.  

Yeşilçam Sinemasında Köylü Kadının ‘Ötekileştirilmesi’ ve Sınıf Atlaması

Toplum, karşılıklı etkileşim halinde olan insanların oluşturduğu, in
kurallarının belirlendiği bir sistemdir. Toplumda etkileşim halinde olan, aynı kültürü paylaşan sosyal 
ilişkiler ağı ise sürekli olarak değişmektedir  (Bahar, 2008: 25). Sinema ve toplum da karşılıklı 
etkileşim içerisindedir. Toplumdaki değişmeler sinemayı etkilemekte ve bu değişmeler filmlerin 
konusuna da yansımaktadır. Filmlerde işlenen konular ve görüşler izleyiciyi etkilemekte ve düşünce 
yapılarından değişime neden olmaktadır. Düşüncelerdeki değişim böylece toplumdaki
kaynaklık etmektedir (Esen, 2000: 221). 

Sinemanın anlatım tarzı ve bunun toplumu yansıttığı düşüncesi, yarattığı anlamı güçlendirmekte ve 
gerçek olarak algılanmasını sağlamaktadır. Kırel (2010: 341), filmlerin temsiller üzerinden 
canlandırdıkları bir ‘evren’ olduğunu ve burada egemen olanın izlerinin görüleceğini belirtmektedir. 
Ona göre, popüler filmler, üretildikleri dönemde var olan egemen bakış açısını ve eğilimin rahatlıkla 
görülebileceği bir alandır. 

Her toplum kültürel öğelerine göre bire
282). Bir kültürün gelenekleri, ifade biçimleri ve anlam oluşturma gibi unsurları düzenli bir dünya 
yaratma sürecine işaret etmektedir. Bu düzenli dünya yaratma düşüncesi de toplumsal, sınıfsal ili
ile birlikte cinsiyet ilişkilerini de kapsamaktadır. Böylece bir kültürün dünya görüşü kadına dair 
imgeleri de içermekte ve bu imgeler kadına ilişkin düşünceleri de biçimlendirmektedir (Berktay, 2000: 
17). Sinema aynı zamanda toplumsal cinsiyetin de
filmler toplumsal cinsiyet ve sınıfsal açıdan seyirciye nelerin yapılıp nelerden kaçınılması gerektiğini 
göstermekte ve bunu “egemen ideolojiler çerçevesinde inşa edilen kurmaca dünyalardaki ilişkiler 
aracılığıyla” gerçekleştirmektedir (Abisel, 2005: 223). Sinema toplumsal değişimleri ve buna paralel 
olarak değişen kimlikleri ve çatışmaları filmlerinde işlemiştir. Bu durum Türk sinemasının bazı 
filmlerinde kadın erkek arasındaki aşk ile yansıtılmış ve kadı
anlam kazandırılmaya çalışılmıştır.  
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ıştır. Bu nedenle, masallara ilişkin 31 işlev ve 7 eylem alanı tespit etmiş ve tüm 
bunların her masalda değişmeksizin, tekrar ettiğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda çalışmada yöntem 
olarak yapısalcılık benimsenmiş; Vladimir Propp’un Masalın Biçimbilimi kitabındaki masal 
incelemeleri esas alınmıştır. Propp’un masallar için belirlediği 31 işlev, film çözümlemesine 
uyarlanarak, örnek filmler bu çerçevede incelenmiştir.   

Araştırmada örneklem olarak, Yeşilçam sinemasına ait 1960-70 yılları arasında çekilmiş ‘Kü
Hanımefendi’, ‘Vahşi Gelin’, ‘Kezban’, ‘Kınalı Yapıncak’ ve ‘Fakir Kızı Leyla’ filmleri seçilmiştir. 
Bu filmlerin tercih edilme sebebi, Türkiye’de modernleşme sürecinde idealize edilen kadın tipi 
çerçevesinde kadından beklenen değişimi, modern ve geleneksel arasındaki çatışmayı ve 
ötekileştirmeyi en görünür ve dolaysız biçimde işlemiş olmalarıdır. 1970’li yıllarda da benzer filmler 
çekilmeye devam etmiştir. Ancak, 1970’lere ait filmler, 1960’larda çekilen filmler ile benzer öykü ve 

oldukları için bu çalışmaya dahil edilmemiştir.  

Bu çalışma “Yeşilçam Sinemasında Değişen Kadın İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü” 
başlıklı yüksek lisans tezinin özeti olduğundan ve bildiri metni kurallarına uyması bakımında, metinde 

lemelerinin tamamına yer verilememiştir. Yukarıda bahsedilen filmlerin ayrıntılı analizleri 

Yeşilçam Sinemasında Köylü Kadının ‘Ötekileştirilmesi’ ve Sınıf Atlaması 

Toplum, karşılıklı etkileşim halinde olan insanların oluşturduğu, insan davranışlarının sınırlarının ve 
kurallarının belirlendiği bir sistemdir. Toplumda etkileşim halinde olan, aynı kültürü paylaşan sosyal 
ilişkiler ağı ise sürekli olarak değişmektedir  (Bahar, 2008: 25). Sinema ve toplum da karşılıklı 

edir. Toplumdaki değişmeler sinemayı etkilemekte ve bu değişmeler filmlerin 
konusuna da yansımaktadır. Filmlerde işlenen konular ve görüşler izleyiciyi etkilemekte ve düşünce 
yapılarından değişime neden olmaktadır. Düşüncelerdeki değişim böylece toplumdaki
kaynaklık etmektedir (Esen, 2000: 221).  

Sinemanın anlatım tarzı ve bunun toplumu yansıttığı düşüncesi, yarattığı anlamı güçlendirmekte ve 
gerçek olarak algılanmasını sağlamaktadır. Kırel (2010: 341), filmlerin temsiller üzerinden 

rı bir ‘evren’ olduğunu ve burada egemen olanın izlerinin görüleceğini belirtmektedir. 
Ona göre, popüler filmler, üretildikleri dönemde var olan egemen bakış açısını ve eğilimin rahatlıkla 

Her toplum kültürel öğelerine göre bireye davranış biçimleri meydana getirmektedir  (Akyüz, 2008: 
282). Bir kültürün gelenekleri, ifade biçimleri ve anlam oluşturma gibi unsurları düzenli bir dünya 
yaratma sürecine işaret etmektedir. Bu düzenli dünya yaratma düşüncesi de toplumsal, sınıfsal ili
ile birlikte cinsiyet ilişkilerini de kapsamaktadır. Böylece bir kültürün dünya görüşü kadına dair 
imgeleri de içermekte ve bu imgeler kadına ilişkin düşünceleri de biçimlendirmektedir (Berktay, 2000: 
17). Sinema aynı zamanda toplumsal cinsiyetin de pekiştirildiği güçlü bir alandır. Öyle ki, popüler 
filmler toplumsal cinsiyet ve sınıfsal açıdan seyirciye nelerin yapılıp nelerden kaçınılması gerektiğini 
göstermekte ve bunu “egemen ideolojiler çerçevesinde inşa edilen kurmaca dünyalardaki ilişkiler 

cılığıyla” gerçekleştirmektedir (Abisel, 2005: 223). Sinema toplumsal değişimleri ve buna paralel 
olarak değişen kimlikleri ve çatışmaları filmlerinde işlemiştir. Bu durum Türk sinemasının bazı 
filmlerinde kadın erkek arasındaki aşk ile yansıtılmış ve kadının kentli olması ve modernleşmesi ile bir 

 

ıştır. Bu nedenle, masallara ilişkin 31 işlev ve 7 eylem alanı tespit etmiş ve tüm 
bunların her masalda değişmeksizin, tekrar ettiğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda çalışmada yöntem 

abındaki masal 
incelemeleri esas alınmıştır. Propp’un masallar için belirlediği 31 işlev, film çözümlemesine 

70 yılları arasında çekilmiş ‘Küçük 
Hanımefendi’, ‘Vahşi Gelin’, ‘Kezban’, ‘Kınalı Yapıncak’ ve ‘Fakir Kızı Leyla’ filmleri seçilmiştir. 
Bu filmlerin tercih edilme sebebi, Türkiye’de modernleşme sürecinde idealize edilen kadın tipi 

eksel arasındaki çatışmayı ve 
ötekileştirmeyi en görünür ve dolaysız biçimde işlemiş olmalarıdır. 1970’li yıllarda da benzer filmler 
çekilmeye devam etmiştir. Ancak, 1970’lere ait filmler, 1960’larda çekilen filmler ile benzer öykü ve 

Bu çalışma “Yeşilçam Sinemasında Değişen Kadın İmgesi: Köylü Kadının Kentli Kadına Dönüşümü” 
başlıklı yüksek lisans tezinin özeti olduğundan ve bildiri metni kurallarına uyması bakımında, metinde 

lemelerinin tamamına yer verilememiştir. Yukarıda bahsedilen filmlerin ayrıntılı analizleri 

san davranışlarının sınırlarının ve 
kurallarının belirlendiği bir sistemdir. Toplumda etkileşim halinde olan, aynı kültürü paylaşan sosyal 
ilişkiler ağı ise sürekli olarak değişmektedir  (Bahar, 2008: 25). Sinema ve toplum da karşılıklı 

edir. Toplumdaki değişmeler sinemayı etkilemekte ve bu değişmeler filmlerin 
konusuna da yansımaktadır. Filmlerde işlenen konular ve görüşler izleyiciyi etkilemekte ve düşünce 
yapılarından değişime neden olmaktadır. Düşüncelerdeki değişim böylece toplumdaki gelişmeye 

Sinemanın anlatım tarzı ve bunun toplumu yansıttığı düşüncesi, yarattığı anlamı güçlendirmekte ve 
gerçek olarak algılanmasını sağlamaktadır. Kırel (2010: 341), filmlerin temsiller üzerinden 

rı bir ‘evren’ olduğunu ve burada egemen olanın izlerinin görüleceğini belirtmektedir. 
Ona göre, popüler filmler, üretildikleri dönemde var olan egemen bakış açısını ve eğilimin rahatlıkla 

ye davranış biçimleri meydana getirmektedir  (Akyüz, 2008: 
282). Bir kültürün gelenekleri, ifade biçimleri ve anlam oluşturma gibi unsurları düzenli bir dünya 
yaratma sürecine işaret etmektedir. Bu düzenli dünya yaratma düşüncesi de toplumsal, sınıfsal ilişkiler 
ile birlikte cinsiyet ilişkilerini de kapsamaktadır. Böylece bir kültürün dünya görüşü kadına dair 
imgeleri de içermekte ve bu imgeler kadına ilişkin düşünceleri de biçimlendirmektedir (Berktay, 2000: 

pekiştirildiği güçlü bir alandır. Öyle ki, popüler 
filmler toplumsal cinsiyet ve sınıfsal açıdan seyirciye nelerin yapılıp nelerden kaçınılması gerektiğini 
göstermekte ve bunu “egemen ideolojiler çerçevesinde inşa edilen kurmaca dünyalardaki ilişkiler 

cılığıyla” gerçekleştirmektedir (Abisel, 2005: 223). Sinema toplumsal değişimleri ve buna paralel 
olarak değişen kimlikleri ve çatışmaları filmlerinde işlemiştir. Bu durum Türk sinemasının bazı 

nın kentli olması ve modernleşmesi ile bir 
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Yeşilçam filmlerinde görünür kılınan burjuva ve burjuva kültürü direkt kentli olmakla bağdaştırılmış 
ve çoğu popüler filmde kentin merkezine “burjuva ve burjuvaya ait temsiller
bunların ilişkide olduğu sınıf “köyden gelenler, göç edenler ya da kentin uzak çeperlerindekiler” 
olarak seçilmiştir (Kırel, 2010: 106-
noktada buluşturmuştur. Bu da Mutlu’nun da (2001: 113)  belirttiği gibi tesadüfler ile gerçekleşmiştir.

Birtakım tesadüfler aracılığıyla bir araya gelen kadın ve erkek karakterler arasında çatışma başlamıştır. 
Bu filmlerde çatışmanın sona ermesi ve doğru olanın sağlanması için fedakâr
kişi ‘kadın’ olarak belirlenmiş ve ondan erkeğin istediği gibi olması beklenmiştir. Kadını değişime 
götüren ve kendini kanıtlama çabasına iten şey aynı zamanda intikam almak istediği erkek ile 
evlenmesidir. Ancak toplumda iki farklı 
gerçekleşebilecek bir şey değildir.  

Filmlerde köylü kadın ile kentli erkeğin arasında bir aşk başlayabilmesi için, aralarındaki engelin 
kalkması ve kadının erkeğin konumuna yükselmesi gerekmektedir. B
şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Abisel (2005: 83), güzellik salonlarında değişip alımlı bir kadın 
haline gelen karakterin, bazı yürüme ve yemek yeme gibi dersleri de almasının ardından, toplumun üst 
tabakasına girmesini hak ettiğini, bu bağlamda karıkoca ilişkisinin kadının cazibesine ve erkeğin 
güzellik karşısındaki zaafına bağlandığını belirtmektedir. Buna karşın Yumul (2001: 48), değişime 
uğrayıp artık güzel ve alımlı olan kadınının erkeğin ilgisini çekebileceğini ama bunun tek
yeterli olmadığını; çünkü bu filmlerdeki erkeklerin zaten pek çok güzel kadınla ilişki yaşadığını 
söylemektedir. Ona göre, bu nedenle güzelleşip değişen kadın, kim olduğunu ondan gizleyerek erkeği 
kendisine âşık etmektedir. Ancak erkek aslında kend
pişman olmakta ve bu pişmanlığın ardından ona dönmektedir.

Filmlerin Biçimbilimsel Anlatı Çözümlemesi

Vladimir Propp ve Biçimbilimsel Çözümleme

Yeşilçam sineması anlatısının tekbiçimci yapısı ve birbirini 
Masalın Biçimbilimi kitabında incelediği masallar ile pek çok yönden benzerlik göstermektedir. Bu 
bağlamda, çalışmada yapısalcılık yöntemi uygulanmış ve Vladimir Propp’un masal incelemeleri esas 
alınarak, filmler işlevsel ve eylemsel yapılarına göre incelenmiştir. 

Propp, Rus biçimcileri arasında, göstergebilimin ve anlatı çözümlemesinin gelişmesinde önemli etkisi 
bulunan kişidir (Rifat, 1990: 109). Anlatı kişilerini, ruhsal yapıya göre değil de, 
tanıdığı eylem birliğinin “yalın bir tipoloji”sine indirgemiştir (Barthes, 1993: 24).En önemli 
eserlerinden olan ‘Masalın Biçimbilimi’
meydana getirerek sınıflamalara gitmiş ve masalların al
tespit etmiştir. Propp’a (1985: 15) göre, masallar çok çeşitlidir ve bunlar bütün çeşitlilikleri içinde 
hemen incelenememektedir. Bu nedenle, bütünceyi birçok bölüme ayırmak, sınıflandırmak 
gerekmektedir. Doğru bir sınıflandırma, bilimsel betimlemelerin ilk adımlarından biri olmaktadır. 

İşlev, kişinin olay örgüsü içindeki anlamına göre betimlenen eylemlerdir ve masalın temel öğelerini 
oluşturan öğeleri simgelemektedir (Propp, 1985: 31
ile ele almış ve 31 işlev belirlemiştir. Bu işlevler şu şekildedir:
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Yeşilçam filmlerinde görünür kılınan burjuva ve burjuva kültürü direkt kentli olmakla bağdaştırılmış 
ve çoğu popüler filmde kentin merkezine “burjuva ve burjuvaya ait temsiller” yerleştirilerek ve 
bunların ilişkide olduğu sınıf “köyden gelenler, göç edenler ya da kentin uzak çeperlerindekiler” 

-107). Böylece, filmde gelişen olaylar zinciri iki farklı karakteri bir 
Mutlu’nun da (2001: 113)  belirttiği gibi tesadüfler ile gerçekleşmiştir.

Birtakım tesadüfler aracılığıyla bir araya gelen kadın ve erkek karakterler arasında çatışma başlamıştır. 
Bu filmlerde çatışmanın sona ermesi ve doğru olanın sağlanması için fedakârlık göstermesi gereken 
kişi ‘kadın’ olarak belirlenmiş ve ondan erkeğin istediği gibi olması beklenmiştir. Kadını değişime 
götüren ve kendini kanıtlama çabasına iten şey aynı zamanda intikam almak istediği erkek ile 
evlenmesidir. Ancak toplumda iki farklı statüye sahip olan bu karakterler için evlilik kolayca 

 

Filmlerde köylü kadın ile kentli erkeğin arasında bir aşk başlayabilmesi için, aralarındaki engelin 
kalkması ve kadının erkeğin konumuna yükselmesi gerekmektedir. Bu durum filmlerde farklı 
şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Abisel (2005: 83), güzellik salonlarında değişip alımlı bir kadın 
haline gelen karakterin, bazı yürüme ve yemek yeme gibi dersleri de almasının ardından, toplumun üst 

ini, bu bağlamda karıkoca ilişkisinin kadının cazibesine ve erkeğin 
güzellik karşısındaki zaafına bağlandığını belirtmektedir. Buna karşın Yumul (2001: 48), değişime 
uğrayıp artık güzel ve alımlı olan kadınının erkeğin ilgisini çekebileceğini ama bunun tek
yeterli olmadığını; çünkü bu filmlerdeki erkeklerin zaten pek çok güzel kadınla ilişki yaşadığını 
söylemektedir. Ona göre, bu nedenle güzelleşip değişen kadın, kim olduğunu ondan gizleyerek erkeği 
kendisine âşık etmektedir. Ancak erkek aslında kendi sevgilisine ya da karısına âşık olduğunu anlayıp 
pişman olmakta ve bu pişmanlığın ardından ona dönmektedir. 

Filmlerin Biçimbilimsel Anlatı Çözümlemesi 

Vladimir Propp ve Biçimbilimsel Çözümleme 

Yeşilçam sineması anlatısının tekbiçimci yapısı ve birbirini tekrar eden öğeleri, Vladimir Propp’un 
kitabında incelediği masallar ile pek çok yönden benzerlik göstermektedir. Bu 

bağlamda, çalışmada yapısalcılık yöntemi uygulanmış ve Vladimir Propp’un masal incelemeleri esas 
vsel ve eylemsel yapılarına göre incelenmiştir.  

Rus biçimcileri arasında, göstergebilimin ve anlatı çözümlemesinin gelişmesinde önemli etkisi 
bulunan kişidir (Rifat, 1990: 109). Anlatı kişilerini, ruhsal yapıya göre değil de, anlatının kendilerine 
tanıdığı eylem birliğinin “yalın bir tipoloji”sine indirgemiştir (Barthes, 1993: 24).En önemli 

Masalın Biçimbilimi’ adlı yapıtında masalları incelemiş, bununla ilgili yeni analizler 
meydana getirerek sınıflamalara gitmiş ve masalların altında yatan tekbiçimciliği belirlediği işlevler ile 

Propp’a (1985: 15) göre, masallar çok çeşitlidir ve bunlar bütün çeşitlilikleri içinde 
hemen incelenememektedir. Bu nedenle, bütünceyi birçok bölüme ayırmak, sınıflandırmak 

Doğru bir sınıflandırma, bilimsel betimlemelerin ilk adımlarından biri olmaktadır. 

İşlev, kişinin olay örgüsü içindeki anlamına göre betimlenen eylemlerdir ve masalın temel öğelerini 
(Propp, 1985: 31-75). Propp, masalda kişinin eylemlerini bölümler 

ile ele almış ve 31 işlev belirlemiştir. Bu işlevler şu şekildedir: 

Yeşilçam filmlerinde görünür kılınan burjuva ve burjuva kültürü direkt kentli olmakla bağdaştırılmış 
” yerleştirilerek ve 

bunların ilişkide olduğu sınıf “köyden gelenler, göç edenler ya da kentin uzak çeperlerindekiler” 
107). Böylece, filmde gelişen olaylar zinciri iki farklı karakteri bir 

Mutlu’nun da (2001: 113)  belirttiği gibi tesadüfler ile gerçekleşmiştir. 

Birtakım tesadüfler aracılığıyla bir araya gelen kadın ve erkek karakterler arasında çatışma başlamıştır. 
lık göstermesi gereken 

kişi ‘kadın’ olarak belirlenmiş ve ondan erkeğin istediği gibi olması beklenmiştir. Kadını değişime 
götüren ve kendini kanıtlama çabasına iten şey aynı zamanda intikam almak istediği erkek ile 

statüye sahip olan bu karakterler için evlilik kolayca 

Filmlerde köylü kadın ile kentli erkeğin arasında bir aşk başlayabilmesi için, aralarındaki engelin 
u durum filmlerde farklı 

şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Abisel (2005: 83), güzellik salonlarında değişip alımlı bir kadın 
haline gelen karakterin, bazı yürüme ve yemek yeme gibi dersleri de almasının ardından, toplumun üst 

ini, bu bağlamda karıkoca ilişkisinin kadının cazibesine ve erkeğin 
güzellik karşısındaki zaafına bağlandığını belirtmektedir. Buna karşın Yumul (2001: 48), değişime 
uğrayıp artık güzel ve alımlı olan kadınının erkeğin ilgisini çekebileceğini ama bunun tek başına 
yeterli olmadığını; çünkü bu filmlerdeki erkeklerin zaten pek çok güzel kadınla ilişki yaşadığını 
söylemektedir. Ona göre, bu nedenle güzelleşip değişen kadın, kim olduğunu ondan gizleyerek erkeği 

i sevgilisine ya da karısına âşık olduğunu anlayıp 

tekrar eden öğeleri, Vladimir Propp’un 
kitabında incelediği masallar ile pek çok yönden benzerlik göstermektedir. Bu 

bağlamda, çalışmada yapısalcılık yöntemi uygulanmış ve Vladimir Propp’un masal incelemeleri esas 

Rus biçimcileri arasında, göstergebilimin ve anlatı çözümlemesinin gelişmesinde önemli etkisi 
anlatının kendilerine 

tanıdığı eylem birliğinin “yalın bir tipoloji”sine indirgemiştir (Barthes, 1993: 24).En önemli 
adlı yapıtında masalları incelemiş, bununla ilgili yeni analizler 

tında yatan tekbiçimciliği belirlediği işlevler ile 
Propp’a (1985: 15) göre, masallar çok çeşitlidir ve bunlar bütün çeşitlilikleri içinde 

hemen incelenememektedir. Bu nedenle, bütünceyi birçok bölüme ayırmak, sınıflandırmak 
Doğru bir sınıflandırma, bilimsel betimlemelerin ilk adımlarından biri olmaktadır.  

İşlev, kişinin olay örgüsü içindeki anlamına göre betimlenen eylemlerdir ve masalın temel öğelerini 
kişinin eylemlerini bölümler 
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1.Uzaklaşma, simgesi β).  

2. Yasaklama, simgesi γ). 

3. Yasağı çiğneme, simgesi δ).  

4. Soruşturma, simgesi ε). 

5. Bilgi toplama, simgesi ζ). 

6. Aldatma, simgesi η). 

7. Suça katılma, simgesi θ). 

8. Kötülük, simgesi A). 

9. Aracılık, geçiş anı, simgesi B). 

10. Karşıt eylemin başlangıcı, simgesi C).

11. Gidiş, simgesi ↑). 

12. Bağışçının ilk işlevi, simgesi D).

13. Kahramanın tepkisi, simgesi E).

14. Büyülü nesnenin alınması, simgesi F).

15. İki krallık arasında yolculuk, bir kılavuzeşliğinde yolculuk,

16. Çatışma, simgesi H). 

17. Özel işaret, simgesi I). 

18. Zafer, simgesi J). 

19. Giderme, simgesi K). 

20. Geri dönüş, simgesi ↓). 

21. İzleme, simgesi Pr). 

22. Yardım, simgesi Rs). 

23. Kimliği gizleyerek gelme, simgesi O).

24. Asılsız savlar, simgesi L). 

25. Güç iş, simgesi M). 

26. Güç işi yerine getirme, simgesi N).

27. Tanıma, simgesi Q). 
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simgesi C). 

simgesi D). 

simgesi E). 

simgesi F). 

İki krallık arasında yolculuk, bir kılavuzeşliğinde yolculuk, simgesi G). 

simgesi O). 

simgesi N). 
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28. Ortaya çıkarma, simgesi Ex). 

29. Biçim değiştirme, simgesi T). 

30. Cezalandırma, simgesi U). 

31. Evlenme, simgesi W). (Propp, 1985: 36

Bu saptamaların sonucunda Propp 
sınıflandığını ve bu alanların işlevleri oluşturan kişilerin eylemlerine göre oluştuğunu 
Buna göre masallardaki eylem alanları şu şekildedir:

1.Saldırgan (Kötü kişi) 

2. Bağışçı (Sağlayıcı) 

3. Yardımcı 

4. Prenses ve Babası (Aranılan kişi) 

5. Gönderen 

6. Kahraman 

7. Düzmece Kahraman  

Örnek Filmlerin Biçimbilimsel Çözümlemesi

Küçük Hanımefendi Filmi (1961) 

Filmdeki Eylem Alanları 

1.Saldırgan (Kötü kişi): Üvey anne

2. Bağışçı (Sağlayıcı): Avukat Feridun.

3. Yardımcı: Uşak Hayri, Ekrem Dayı, Kahramanın annesi.

4. Prenses ve Babası (Aranılan kişi): 

5. Gönderen: Avukat Feridun. 

6. Kahraman: Ömer 

7. Düzmece Kahraman: Yok 

Filmin İşlevsel Yapısı 

Başlangıç: Film Ömer’in abisinin intiharı ve ardından Ömer’in maddi sıkıntılarını izleyen kaygıları ile 
başlar. Bu sürede Ömer Avukattan bilgi alırken Avukat’a bir mektup gelir. Bu bir 
Neriman’dan gelmektedir. Bunun üzerine Avukat Bursa’ya gitmeye karar verir.
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simgesi W). (Propp, 1985: 36-69). 

Bu saptamaların sonucunda Propp (1985: 83-84) işlevlerin mantıksal açıdan bazı alanlara göre 
sınıflandığını ve bu alanların işlevleri oluşturan kişilerin eylemlerine göre oluştuğunu 
Buna göre masallardaki eylem alanları şu şekildedir: 

 

Örnek Filmlerin Biçimbilimsel Çözümlemesi 

 

Üvey anne 

Avukat Feridun. 

Uşak Hayri, Ekrem Dayı, Kahramanın annesi. 

4. Prenses ve Babası (Aranılan kişi): Neriman 

Film Ömer’in abisinin intiharı ve ardından Ömer’in maddi sıkıntılarını izleyen kaygıları ile 
başlar. Bu sürede Ömer Avukattan bilgi alırken Avukat’a bir mektup gelir. Bu bir yardım çağrısıdır ve 
Neriman’dan gelmektedir. Bunun üzerine Avukat Bursa’ya gitmeye karar verir. 

işlevlerin mantıksal açıdan bazı alanlara göre 
sınıflandığını ve bu alanların işlevleri oluşturan kişilerin eylemlerine göre oluştuğunu belirtmektedir. 

Film Ömer’in abisinin intiharı ve ardından Ömer’in maddi sıkıntılarını izleyen kaygıları ile 
yardım çağrısıdır ve 
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1.Uzaklaşma: Neriman’ın babası ölmüştür. Neriman üvey annesi ile yaşamaktadır. 

2. Ortaya Çıkarma: Avukat’a gelen mektup ile üvey annenin yalan söylediği ortay

“Bu zarfı bulan insaniyet namına Eskişehir’de Avukat Feridun bey’e götürsün” yazar mektupta. 
Böylece Avukat, üvey annenin Neriman’a kötü davrandığı ile ilgili bilgi edinir. Bu işlev böylece daha 
filmin ilk sahnelerinde gerçekleşmiş olur. Gelen mek
çıkmış olur.  

3. Asılsız Savlar: Avukat aldığı mektup üzerine Neriman’ın evine gider. Kızın hastalığı ile ilgili 
olarak üvey anne ile konuşur. Anne, kızın deli olduğunu ileri sürer. 

Avukat: Hiç mi ümidiniz yok (kızın iyileşmesine dair)

Kadın: Burada kendisini tedavi eden doktorun maalesef hiç ümidi yok. Bu yaştaki insanlarda deliliğin 
tedavisi büsbütün imkânsızmış. Belki 50 yaşına gelince.

Avukat: Bunu doktor söyledi öyle mi? O halde buna inanmak icap eder.

4. Aldatma: Üvey anne avukatı aldatmak için Neriman’ın hasta olduğunu, kliniğe yatması gerektiğini 
belirterek yalan söyler fakat Avukat buna gerçekte inanmazken, o an için inanmış gibi yapar. Ve üvey 
anne bunları söylerken, iyi ve ilgili bir anneymiş gib
olduğuna, hem de farklı biri gibi görünerek kendisinin iyi bir anne olduğu konusunda inandırmaya 
çalışır.   

5. Suça Katılma: Bu nedenle Avukat o an için inanmış gibi yaparak, suça katılır.

6. Kötülük: Üvey anne kızı bir odaya hapsetmiştir ve onu belli aralıklarla kırbaçlatmaktadır. Bu işlev 
Propp’un (1985: 41-42) “Saldırgan kişilerin bedenlerine zarar verir” ve “saldırgan birini bir yere 
kapatır ya da hapseder” olarak belirlediği Kötülük işlevinin 6. ve 15. maddele

a. Eksiklik 

Kızın kendisini kurtarması için bir kurtarıcı eksiği vardır ve mirasını da kendini de kurtarmanın yolu 
evlenmesidir. Bu eksik kahramanın ortaya çıkması ile giderilecektir. Aynı eksiklik kahraman için de 
geçerlidir. Onun da iflastan kurtulması ve borçlarını ödemesi için birine ihtiyacı vardır. 

7. Aracılık, Geçiş anı: Bu işlev Propp’un (1985: 45) 1. maddede belirlediği, “bir yardım çağrısı 
yapılır ve ardından da kahraman gönderilir” maddesine uymaktadır. Neriman bir mektupla yardım 
çağrısını Avukat’a yapmıştır. Bunun kurtuluşu olarak da mevcut eksikliğin giderilmesi sağ
Bu eksiklik avukat aracılığıyla giderilir. Avukat kızı ve mirası kurtarmak için tek şartın evlilik 
olduğunu belirtir.  Böylece kahraman ortaya çıkar. 

8. Karşıt Eylemin Başlangıcı: Avukat’ın teklifi ile Ömer kızla evlenmeyi kabul eder.

9. Gidiş: Böylece Ömer ve Neriman evlenmek için bir araya gelirler.

10. Bağışçının İlk İşlevi: Ömer’e borçlarını ödemesi için Avukat, Neriman ile evlenmesi gerektiğini 
söyler. Kız ise 7 milyon paradan 2 milyonun kendisine ait olduğunu ve kimsenin bu para üzerinde 
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Neriman’ın babası ölmüştür. Neriman üvey annesi ile yaşamaktadır.  

Avukat’a gelen mektup ile üvey annenin yalan söylediği ortaya çıkar.

“Bu zarfı bulan insaniyet namına Eskişehir’de Avukat Feridun bey’e götürsün” yazar mektupta. 
Böylece Avukat, üvey annenin Neriman’a kötü davrandığı ile ilgili bilgi edinir. Bu işlev böylece daha 
filmin ilk sahnelerinde gerçekleşmiş olur. Gelen mektup sayesinde üvey annenin gerçek kişiliği ortaya 

Avukat aldığı mektup üzerine Neriman’ın evine gider. Kızın hastalığı ile ilgili 
olarak üvey anne ile konuşur. Anne, kızın deli olduğunu ileri sürer.  

yok (kızın iyileşmesine dair) 

Kadın: Burada kendisini tedavi eden doktorun maalesef hiç ümidi yok. Bu yaştaki insanlarda deliliğin 
tedavisi büsbütün imkânsızmış. Belki 50 yaşına gelince. 

Avukat: Bunu doktor söyledi öyle mi? O halde buna inanmak icap eder.  

Üvey anne avukatı aldatmak için Neriman’ın hasta olduğunu, kliniğe yatması gerektiğini 
belirterek yalan söyler fakat Avukat buna gerçekte inanmazken, o an için inanmış gibi yapar. Ve üvey 
anne bunları söylerken, iyi ve ilgili bir anneymiş gibi davranarak Avukat’ı hem Neriman’ın hasta 
olduğuna, hem de farklı biri gibi görünerek kendisinin iyi bir anne olduğu konusunda inandırmaya 

Bu nedenle Avukat o an için inanmış gibi yaparak, suça katılır. 

zı bir odaya hapsetmiştir ve onu belli aralıklarla kırbaçlatmaktadır. Bu işlev 
42) “Saldırgan kişilerin bedenlerine zarar verir” ve “saldırgan birini bir yere 

kapatır ya da hapseder” olarak belirlediği Kötülük işlevinin 6. ve 15. maddelerine uymaktadır. 

Kızın kendisini kurtarması için bir kurtarıcı eksiği vardır ve mirasını da kendini de kurtarmanın yolu 
evlenmesidir. Bu eksik kahramanın ortaya çıkması ile giderilecektir. Aynı eksiklik kahraman için de 

astan kurtulması ve borçlarını ödemesi için birine ihtiyacı vardır.  

Bu işlev Propp’un (1985: 45) 1. maddede belirlediği, “bir yardım çağrısı 
yapılır ve ardından da kahraman gönderilir” maddesine uymaktadır. Neriman bir mektupla yardım 
çağrısını Avukat’a yapmıştır. Bunun kurtuluşu olarak da mevcut eksikliğin giderilmesi sağ
Bu eksiklik avukat aracılığıyla giderilir. Avukat kızı ve mirası kurtarmak için tek şartın evlilik 
olduğunu belirtir.  Böylece kahraman ortaya çıkar.  

Avukat’ın teklifi ile Ömer kızla evlenmeyi kabul eder. 

Böylece Ömer ve Neriman evlenmek için bir araya gelirler. 

Ömer’e borçlarını ödemesi için Avukat, Neriman ile evlenmesi gerektiğini 
söyler. Kız ise 7 milyon paradan 2 milyonun kendisine ait olduğunu ve kimsenin bu para üzerinde 

a çıkar. 

“Bu zarfı bulan insaniyet namına Eskişehir’de Avukat Feridun bey’e götürsün” yazar mektupta. 
Böylece Avukat, üvey annenin Neriman’a kötü davrandığı ile ilgili bilgi edinir. Bu işlev böylece daha 

tup sayesinde üvey annenin gerçek kişiliği ortaya 

Avukat aldığı mektup üzerine Neriman’ın evine gider. Kızın hastalığı ile ilgili 

Kadın: Burada kendisini tedavi eden doktorun maalesef hiç ümidi yok. Bu yaştaki insanlarda deliliğin 

Üvey anne avukatı aldatmak için Neriman’ın hasta olduğunu, kliniğe yatması gerektiğini 
belirterek yalan söyler fakat Avukat buna gerçekte inanmazken, o an için inanmış gibi yapar. Ve üvey 

i davranarak Avukat’ı hem Neriman’ın hasta 
olduğuna, hem de farklı biri gibi görünerek kendisinin iyi bir anne olduğu konusunda inandırmaya 

zı bir odaya hapsetmiştir ve onu belli aralıklarla kırbaçlatmaktadır. Bu işlev 
42) “Saldırgan kişilerin bedenlerine zarar verir” ve “saldırgan birini bir yere 

rine uymaktadır.  

Kızın kendisini kurtarması için bir kurtarıcı eksiği vardır ve mirasını da kendini de kurtarmanın yolu 
evlenmesidir. Bu eksik kahramanın ortaya çıkması ile giderilecektir. Aynı eksiklik kahraman için de 

 

Bu işlev Propp’un (1985: 45) 1. maddede belirlediği, “bir yardım çağrısı 
yapılır ve ardından da kahraman gönderilir” maddesine uymaktadır. Neriman bir mektupla yardım 
çağrısını Avukat’a yapmıştır. Bunun kurtuluşu olarak da mevcut eksikliğin giderilmesi sağlanmalıdır. 
Bu eksiklik avukat aracılığıyla giderilir. Avukat kızı ve mirası kurtarmak için tek şartın evlilik 

Ömer’e borçlarını ödemesi için Avukat, Neriman ile evlenmesi gerektiğini 
söyler. Kız ise 7 milyon paradan 2 milyonun kendisine ait olduğunu ve kimsenin bu para üzerinde hak 
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talep etmeyeceği şartını koyar. Şartlardan bir diğeri de kızın servetini oğlanın doğru bir şekilde 
değerlendirmesi gerektiğidir.   

11. Kahramanın Tepkisi: Ömer Neriman ile evliliğini ve bunun karşılığında serveti değerlendirmesi 
gerektiği şartlarını kabul eder. Ardından kızın 7 milyon servetten 2 milyonunun yalnızca kendisine ait 
olması isteğini de kabul ederek mukaveleye bu şartı da eklettirir. 

12. Yasaklama: Karşılıklı bir çıkar ilişkisine rağmen Neriman için Ömer, Ömer için de Neriman 
birbirine yasaktır. Çünkü ikisi çok farklı hayatlar yaşamaktadır. Ömer kentli, modern ve yakışıklı bir 
erkektir. Neriman ise bakımsız, cahil bir kadın olarak görülmektedir. 

13. Yasağı Çiğneme: Fakat bu yasak, evlilik ile birlikte çiğnenmiş olur.

14. Büyülü Nesnenin Alınması: 
Propp’un (1985: 51) bu işlev için belirlediği “nesne doğrudan doğruya aktarılır. Bu türden bağışlar, 
çoğunlukla bir ödüllendirme niteliğindedir” maddesine uymaktadır. 

15. Soruşturma- 16. Bilgi Toplama: 
Amacı evliliğe engel olmaktır.  

Evlendiklerini öğrendiklerinde ise “Olamaz, olamaz böyle bir şey. Neriman bunlar seni kandırıyorlar 
kızım kendine gel” der. 

Avukat: Susunuz Fehime Hanım. Neriman 19 yaşında ve her şeyi de düşünebilecek zekâya sahip bir 
kızdır. Biraz evvelde Ömer Bey ile evlendi. 

Kadın: Hayır. Bu adam bazı sebepler olmasa bu çirkin, bu hastalıklı kızla evlenemez. Bu işin içinde 
bir iş var. 

Avukat: Şu hastalıklı tabiri tamamen sizin tarafınızdan uydurulan bir palavra. Artık o iğrenç 
planlarınız suya düştü. Neriman mesut ve sıhhatlidir. 

Ve polisler her şey kanuna uygun olduğu için evi terk ederler. Ardından da kadın “bunu sizin yanınıza 
bırakmayacağım Feridun Bey” diyerek gider. 

Bağlantı Öğesi -§:  Oğlan evlendikten sonra kıza yüzük takarken kızın yüzünü görür. Sonra yüzüğü 
fırlatır ve “bana layık bulduğunuz kadın bu mu, ne cesaretle böyle bir kadını karşıma çıkarıyorsunuz” 
der. 

(…) 

Oğlan: Beni büyük bir tuzağa düşürdünüz. 

Bunun üzerine annesi başka çare olmağını, sokakta kalacaklarını, isimlerinin ağızlarda çalkalanacağını 
söyler. Oğlan annesinin bu sözlerine rağmen “çok daha iyi olurdu” şeklinde cevap verir. Bu olaydan 
sonra gururu incinen Neriman ağlayarak odası
ama beni beğenmedi” sözleriyle dile getirir. Ardından, oğlanın gittiğini görür. Ağlamaya başlar. “Gitti, 
benim gibi bir çirkini ne yapsın. Belki bir daha onu hiç göremeyeceğim” der ve “ondan bana yalnız 
sen kaldın” diyerek yüzüğü öper.  
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talep etmeyeceği şartını koyar. Şartlardan bir diğeri de kızın servetini oğlanın doğru bir şekilde 

Ömer Neriman ile evliliğini ve bunun karşılığında serveti değerlendirmesi 
bul eder. Ardından kızın 7 milyon servetten 2 milyonunun yalnızca kendisine ait 

olması isteğini de kabul ederek mukaveleye bu şartı da eklettirir.  

Karşılıklı bir çıkar ilişkisine rağmen Neriman için Ömer, Ömer için de Neriman 
ktır. Çünkü ikisi çok farklı hayatlar yaşamaktadır. Ömer kentli, modern ve yakışıklı bir 

erkektir. Neriman ise bakımsız, cahil bir kadın olarak görülmektedir.  

Fakat bu yasak, evlilik ile birlikte çiğnenmiş olur. 

nması: Bunun sonucunda Ömer servete sahip olarak iflastan kurtulur. 
Propp’un (1985: 51) bu işlev için belirlediği “nesne doğrudan doğruya aktarılır. Bu türden bağışlar, 
çoğunlukla bir ödüllendirme niteliğindedir” maddesine uymaktadır.  

Bilgi Toplama: Bu sırada üvey anne polislerle birlikte gelerek bir baskın yapar. 

Evlendiklerini öğrendiklerinde ise “Olamaz, olamaz böyle bir şey. Neriman bunlar seni kandırıyorlar 

ime Hanım. Neriman 19 yaşında ve her şeyi de düşünebilecek zekâya sahip bir 
kızdır. Biraz evvelde Ömer Bey ile evlendi.  

Kadın: Hayır. Bu adam bazı sebepler olmasa bu çirkin, bu hastalıklı kızla evlenemez. Bu işin içinde 

abiri tamamen sizin tarafınızdan uydurulan bir palavra. Artık o iğrenç 
planlarınız suya düştü. Neriman mesut ve sıhhatlidir.  

Ve polisler her şey kanuna uygun olduğu için evi terk ederler. Ardından da kadın “bunu sizin yanınıza 
diyerek gider.  

Oğlan evlendikten sonra kıza yüzük takarken kızın yüzünü görür. Sonra yüzüğü 
fırlatır ve “bana layık bulduğunuz kadın bu mu, ne cesaretle böyle bir kadını karşıma çıkarıyorsunuz” 

ürdünüz.  

Bunun üzerine annesi başka çare olmağını, sokakta kalacaklarını, isimlerinin ağızlarda çalkalanacağını 
söyler. Oğlan annesinin bu sözlerine rağmen “çok daha iyi olurdu” şeklinde cevap verir. Bu olaydan 
sonra gururu incinen Neriman ağlayarak odasına gider ve üzüntüsünü “evlendim, resmen nikâhlandım 
ama beni beğenmedi” sözleriyle dile getirir. Ardından, oğlanın gittiğini görür. Ağlamaya başlar. “Gitti, 
benim gibi bir çirkini ne yapsın. Belki bir daha onu hiç göremeyeceğim” der ve “ondan bana yalnız 

talep etmeyeceği şartını koyar. Şartlardan bir diğeri de kızın servetini oğlanın doğru bir şekilde 

Ömer Neriman ile evliliğini ve bunun karşılığında serveti değerlendirmesi 
bul eder. Ardından kızın 7 milyon servetten 2 milyonunun yalnızca kendisine ait 

Karşılıklı bir çıkar ilişkisine rağmen Neriman için Ömer, Ömer için de Neriman 
ktır. Çünkü ikisi çok farklı hayatlar yaşamaktadır. Ömer kentli, modern ve yakışıklı bir 

Bunun sonucunda Ömer servete sahip olarak iflastan kurtulur. 
Propp’un (1985: 51) bu işlev için belirlediği “nesne doğrudan doğruya aktarılır. Bu türden bağışlar, 

Bu sırada üvey anne polislerle birlikte gelerek bir baskın yapar. 

Evlendiklerini öğrendiklerinde ise “Olamaz, olamaz böyle bir şey. Neriman bunlar seni kandırıyorlar 

ime Hanım. Neriman 19 yaşında ve her şeyi de düşünebilecek zekâya sahip bir 

Kadın: Hayır. Bu adam bazı sebepler olmasa bu çirkin, bu hastalıklı kızla evlenemez. Bu işin içinde 

abiri tamamen sizin tarafınızdan uydurulan bir palavra. Artık o iğrenç 

Ve polisler her şey kanuna uygun olduğu için evi terk ederler. Ardından da kadın “bunu sizin yanınıza 

Oğlan evlendikten sonra kıza yüzük takarken kızın yüzünü görür. Sonra yüzüğü 
fırlatır ve “bana layık bulduğunuz kadın bu mu, ne cesaretle böyle bir kadını karşıma çıkarıyorsunuz” 

Bunun üzerine annesi başka çare olmağını, sokakta kalacaklarını, isimlerinin ağızlarda çalkalanacağını 
söyler. Oğlan annesinin bu sözlerine rağmen “çok daha iyi olurdu” şeklinde cevap verir. Bu olaydan 

na gider ve üzüntüsünü “evlendim, resmen nikâhlandım 
ama beni beğenmedi” sözleriyle dile getirir. Ardından, oğlanın gittiğini görür. Ağlamaya başlar. “Gitti, 
benim gibi bir çirkini ne yapsın. Belki bir daha onu hiç göremeyeceğim” der ve “ondan bana yalnız 
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Güdülenme – Gdl. : Bu süreçte Neriman Ömer’e bir mektup gönderir ve Ömer bu mektuba cevap 
verir. Mektubunda Neriman ile bir daha görüşmek istemediğini belirtir ve bu sözlerine ek olarak bir de 
maymun resmi gönderir. Resmin 
hatırlamanız için” yazar. Kız ağlar ve bunun üzerine değişmeye karar verir. 

17. Özel İşaret: Bu güdülenmeden sonra kız intikamını almak ve bunu hiç unutmamak için boynuna 
bir kolye takar. Kolye de maymun fotoğrafı vardır. Burada özel işaret edinen Ömer değil, Neriman’dır. 

18. Yardım: Kızın değişim sürecinde çevresinde onu destekleyenler olur: oğlanın annesi ve dayısı 
gibi. Özellikle dayı, kızın kimliğini gizleyerek ona en büyük yardımı yapmış olu
yardımlar sayesinde zorluklar ile daha kolay mücadele eder. Örneğin, Ömer annesini kaybettikten 
sonra çok üzgündür. 

Dayı: Seni görünce belki biraz teselli bulur.

Kız: Yalvarırım ona şimdilik karısı olduğumu söylemeyin. Görünce tanıyacağını sa
kendine yeter. 

Bunun üzerine Dayı kimliğini gizleyerek Neriman’a en büyük yardımı gerçekleştirir. Bu işlev de tıpkı 
özel işaret işlevinde olduğu gibi, kahramana değil, kızı kapsayan bir işlevdir.

19. Biçim Değiştirme: Böylece kız bir değişi

20. Kimliği Gizleyerek Gelme: Modern bir kadın olduktan sonra da bir partide Ömer’in karşısına 
çıkar. Ömer onun başka bir kadın olduğunu düşünerek onunla dans eder ve aralarında şu diyalog 
gerçekleşir: 

Kız: Mesela siz beni kime benzetiyorsunuz.

Oğlan: Altından peri padişahının kızı çıkacak esrarlı bir kadına.

Kız: Peri padişahının kızı olamam ben. Çünkü onun güzel olması lazım.

Oğlan: Siz ondan da güzelsiniz.  

Kız: Doğru mu söylüyorsunuz 

Oğlan: Evet. Elbette siz dünyada mevcut peri padişahı kızlarının hepsinden güzelsiniz.

İlerleyen sahnelerde ise: 

Kız: Benimle seneler boyu alay ettiler.

Oğlan: Ne demek. Sizinle kimse alay edemez. Sizi kimse küçük göremez. 

Kız: Ya alay ederse. Ya küçük görürse. Ona n

Oğlan: Hayvan denir. Sizinle alay eden, sizi küçük gören insan değildir. 

Kız güler. 
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Bu süreçte Neriman Ömer’e bir mektup gönderir ve Ömer bu mektuba cevap 
verir. Mektubunda Neriman ile bir daha görüşmek istemediğini belirtir ve bu sözlerine ek olarak bir de 

 arkasında “kendinizi yalnız hissetmemeniz ve baktıkça beni 
hatırlamanız için” yazar. Kız ağlar ve bunun üzerine değişmeye karar verir.  

Bu güdülenmeden sonra kız intikamını almak ve bunu hiç unutmamak için boynuna 
e maymun fotoğrafı vardır. Burada özel işaret edinen Ömer değil, Neriman’dır. 

Kızın değişim sürecinde çevresinde onu destekleyenler olur: oğlanın annesi ve dayısı 
gibi. Özellikle dayı, kızın kimliğini gizleyerek ona en büyük yardımı yapmış olur. Neriman bu 
yardımlar sayesinde zorluklar ile daha kolay mücadele eder. Örneğin, Ömer annesini kaybettikten 

Dayı: Seni görünce belki biraz teselli bulur. 

Kız: Yalvarırım ona şimdilik karısı olduğumu söylemeyin. Görünce tanıyacağını sanmıyorum. Derdi 

Bunun üzerine Dayı kimliğini gizleyerek Neriman’a en büyük yardımı gerçekleştirir. Bu işlev de tıpkı 
özel işaret işlevinde olduğu gibi, kahramana değil, kızı kapsayan bir işlevdir. 

Böylece kız bir değişime giderek, güzelleşir ve modern bir kadın haline gelir. 

Modern bir kadın olduktan sonra da bir partide Ömer’in karşısına 
çıkar. Ömer onun başka bir kadın olduğunu düşünerek onunla dans eder ve aralarında şu diyalog 

Kız: Mesela siz beni kime benzetiyorsunuz. 

Oğlan: Altından peri padişahının kızı çıkacak esrarlı bir kadına. 

Kız: Peri padişahının kızı olamam ben. Çünkü onun güzel olması lazım. 

Elbette siz dünyada mevcut peri padişahı kızlarının hepsinden güzelsiniz. 

Kız: Benimle seneler boyu alay ettiler. 

Oğlan: Ne demek. Sizinle kimse alay edemez. Sizi kimse küçük göremez.  

Kız: Ya alay ederse. Ya küçük görürse. Ona ne denir. 

Oğlan: Hayvan denir. Sizinle alay eden, sizi küçük gören insan değildir.  

Bu süreçte Neriman Ömer’e bir mektup gönderir ve Ömer bu mektuba cevap 
verir. Mektubunda Neriman ile bir daha görüşmek istemediğini belirtir ve bu sözlerine ek olarak bir de 

arkasında “kendinizi yalnız hissetmemeniz ve baktıkça beni 

Bu güdülenmeden sonra kız intikamını almak ve bunu hiç unutmamak için boynuna 
e maymun fotoğrafı vardır. Burada özel işaret edinen Ömer değil, Neriman’dır.  

Kızın değişim sürecinde çevresinde onu destekleyenler olur: oğlanın annesi ve dayısı 
r. Neriman bu 

yardımlar sayesinde zorluklar ile daha kolay mücadele eder. Örneğin, Ömer annesini kaybettikten 

nmıyorum. Derdi 

Bunun üzerine Dayı kimliğini gizleyerek Neriman’a en büyük yardımı gerçekleştirir. Bu işlev de tıpkı 

me giderek, güzelleşir ve modern bir kadın haline gelir.  

Modern bir kadın olduktan sonra da bir partide Ömer’in karşısına 
çıkar. Ömer onun başka bir kadın olduğunu düşünerek onunla dans eder ve aralarında şu diyalog 
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Bağlantı öğesi - §: Ömer böylece maskeli baloda tanıdığı bu kadına aşık olur ve onun Neriman 
olduğundan habersizdir. Bu kadına aşık olduktan sonra Neriman’dan boş

21: İzleme: Bu sırada üvey anne, Neriman’ın boşanacağı haberini alır ve İstanbul’a gider. Amacı onu 
yeniden etkisiz hale getirerek, mirası elde etmektir. Bu işlevde de kahraman değil, kız izlenir. Üvey 
anne bir şekilde onlardan haber almaya çalışarak kendi amaçlarını gerçekleştirmek ister. 

Bağlantı öğesi - §: Boşanma sürecinde Avukat ile Neriman oğlana bir oyun oynamaya karar verirler. 

22. Geri Dönüş: Bu nedenle Neriman formaliteden Bursa’ya geri döner (oğlan gelecek mi diye). Ama 
bu geri dönüş şekli üvey annesinin onu kaçırması şeklinde gerçekleşir. Böylece Neriman da bunu 
kabullenmiş gibi davranarak Bursa’ya geri döner. 

23. Güç İş: Bu filmdeki güç iş oğlanı sınamak için onun Bursa’ya gönderilip kızı kurtarıp 
kurtaramayacağıdır. Bu, Propp’un (1985: 66) bu işlev için belirlediği “güç, ustalık, cesaret sınaması” 
maddesine uymaktadır. Şöyle ki, üvey anne boşanacaklarını öğrenir ve servete sahip olmak için 
yeniden planlarını uygular. Bu nedenle kızı kaçırır. Avukat, oğlanı arayıp kızın ka
Kızı kurtarması gerektiğini, bunun vicdan borcu olduğunu vurgular. “Eğer insansan bu iyiliği yap”  
der.  

24.  İki Krallık Arasında Yolculuk, Bir Kılavuz Eşliğinde Yolculuk: 
için Bursa’ya gider.  

25. Çatışma: Bursa’ya gidince kızı kurtarmak için kapıdaki görevli Rasim ile kavga eder. “Kahraman 
ile saldırgan açık havada dövüşürler” (Propp: 1985: 58) maddesi buna uymaktadır. 

26. Zafer: Bu kavganın kazananı Ömer olur. 

27. Giderme: Bu işlev Propp’un (1985: 61) “T
kızı kurtarmaya gider, ardından kapıdaki görevli ile kavga eder. Bu kavgadan galip çıkar ve kızı 
kurtarır.  

28. Güç İşi Yerine Getirme: Oğlan kızı kurtararak güç işi yerine getirmiş olur. Bu kurtarışın
Ömer, Avukat’a: “Artık vicdan borcu, para borcu kalmadı. Hepsini ödedim” der. 

29. Tanıma: Bu olayların ardından Neriman ile Ömer boşanmak için mahkemeye gider. Neriman 
tanınmamak için maske takar. O zamana dek gizlemiştir gerçek kimliğini. Boşan
mahkemede hâkimin sorusu üzerine Ömer boşanma sebeplerinin geçimsizlik olduğunu söyler. Sonra 
hâkim kıza söz hakkı verir. 

Neriman: (maskesini kaldırarak) “ben kocamdan memnunum. Onun beni mesut edeceğine 
inanıyorum” der.  

30. Cezalandırma: Böylece kızın gerçek kimliği ortaya çıkarak her şey aydınlanır ve üvey anne 
mirasa sahip olamaz. 

31. Evlenme: Ömer Neriman’ın kim olduğunu öğrendikten sonra boşanmaktan vazgeçer.
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Ömer böylece maskeli baloda tanıdığı bu kadına aşık olur ve onun Neriman 
olduğundan habersizdir. Bu kadına aşık olduktan sonra Neriman’dan boşanmaya karar verir. 

Bu sırada üvey anne, Neriman’ın boşanacağı haberini alır ve İstanbul’a gider. Amacı onu 
yeniden etkisiz hale getirerek, mirası elde etmektir. Bu işlevde de kahraman değil, kız izlenir. Üvey 

lmaya çalışarak kendi amaçlarını gerçekleştirmek ister. 

Boşanma sürecinde Avukat ile Neriman oğlana bir oyun oynamaya karar verirler. 

Bu nedenle Neriman formaliteden Bursa’ya geri döner (oğlan gelecek mi diye). Ama 
geri dönüş şekli üvey annesinin onu kaçırması şeklinde gerçekleşir. Böylece Neriman da bunu 

kabullenmiş gibi davranarak Bursa’ya geri döner.  

Bu filmdeki güç iş oğlanı sınamak için onun Bursa’ya gönderilip kızı kurtarıp 
Propp’un (1985: 66) bu işlev için belirlediği “güç, ustalık, cesaret sınaması” 

maddesine uymaktadır. Şöyle ki, üvey anne boşanacaklarını öğrenir ve servete sahip olmak için 
yeniden planlarını uygular. Bu nedenle kızı kaçırır. Avukat, oğlanı arayıp kızın kaçırıldığını söyler. 
Kızı kurtarması gerektiğini, bunun vicdan borcu olduğunu vurgular. “Eğer insansan bu iyiliği yap”  

24.  İki Krallık Arasında Yolculuk, Bir Kılavuz Eşliğinde Yolculuk: Böylece Ömer kızı kurtarmak 

Bursa’ya gidince kızı kurtarmak için kapıdaki görevli Rasim ile kavga eder. “Kahraman 
ile saldırgan açık havada dövüşürler” (Propp: 1985: 58) maddesi buna uymaktadır.  

Bu kavganın kazananı Ömer olur.  

Bu işlev Propp’un (1985: 61) “Tutsak kurtarılır” maddesine uymaktadır. Şöyle ki oğlan 
kızı kurtarmaya gider, ardından kapıdaki görevli ile kavga eder. Bu kavgadan galip çıkar ve kızı 

Oğlan kızı kurtararak güç işi yerine getirmiş olur. Bu kurtarışın
Ömer, Avukat’a: “Artık vicdan borcu, para borcu kalmadı. Hepsini ödedim” der.  

Bu olayların ardından Neriman ile Ömer boşanmak için mahkemeye gider. Neriman 
tanınmamak için maske takar. O zamana dek gizlemiştir gerçek kimliğini. Boşanacakları zaman 
mahkemede hâkimin sorusu üzerine Ömer boşanma sebeplerinin geçimsizlik olduğunu söyler. Sonra 

Neriman: (maskesini kaldırarak) “ben kocamdan memnunum. Onun beni mesut edeceğine 

öylece kızın gerçek kimliği ortaya çıkarak her şey aydınlanır ve üvey anne 

Ömer Neriman’ın kim olduğunu öğrendikten sonra boşanmaktan vazgeçer.

Ömer böylece maskeli baloda tanıdığı bu kadına aşık olur ve onun Neriman 
anmaya karar verir.  

Bu sırada üvey anne, Neriman’ın boşanacağı haberini alır ve İstanbul’a gider. Amacı onu 
yeniden etkisiz hale getirerek, mirası elde etmektir. Bu işlevde de kahraman değil, kız izlenir. Üvey 

lmaya çalışarak kendi amaçlarını gerçekleştirmek ister.  

Boşanma sürecinde Avukat ile Neriman oğlana bir oyun oynamaya karar verirler.  

Bu nedenle Neriman formaliteden Bursa’ya geri döner (oğlan gelecek mi diye). Ama 
geri dönüş şekli üvey annesinin onu kaçırması şeklinde gerçekleşir. Böylece Neriman da bunu 

Bu filmdeki güç iş oğlanı sınamak için onun Bursa’ya gönderilip kızı kurtarıp 
Propp’un (1985: 66) bu işlev için belirlediği “güç, ustalık, cesaret sınaması” 

maddesine uymaktadır. Şöyle ki, üvey anne boşanacaklarını öğrenir ve servete sahip olmak için 
çırıldığını söyler. 

Kızı kurtarması gerektiğini, bunun vicdan borcu olduğunu vurgular. “Eğer insansan bu iyiliği yap”  

Böylece Ömer kızı kurtarmak 

Bursa’ya gidince kızı kurtarmak için kapıdaki görevli Rasim ile kavga eder. “Kahraman 

utsak kurtarılır” maddesine uymaktadır. Şöyle ki oğlan 
kızı kurtarmaya gider, ardından kapıdaki görevli ile kavga eder. Bu kavgadan galip çıkar ve kızı 

Oğlan kızı kurtararak güç işi yerine getirmiş olur. Bu kurtarışın ardından 

Bu olayların ardından Neriman ile Ömer boşanmak için mahkemeye gider. Neriman 
acakları zaman 

mahkemede hâkimin sorusu üzerine Ömer boşanma sebeplerinin geçimsizlik olduğunu söyler. Sonra 

Neriman: (maskesini kaldırarak) “ben kocamdan memnunum. Onun beni mesut edeceğine 

öylece kızın gerçek kimliği ortaya çıkarak her şey aydınlanır ve üvey anne 

Ömer Neriman’ın kim olduğunu öğrendikten sonra boşanmaktan vazgeçer. 
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Bu filmde Propp’un 31 işlevi de yer almaktadır. Fakat bu işlevler sırasıyla gi
değiştirmektedir. Küçük Hanımefendi filminin başlangıç durumu (
güdülenme (Gdl.) ile birlikte tespit edilen işlevler yapısı şu şekildedir:

α-β-Ex-L-η-θ-A- B-C-↑-D-E-γ-δ-F-

SONUÇ 

Sinema, toplumu yansıtma ve etkileme açısından önem taşımaktadır. Sinemasal araçların seyircide 
‘gerçeklik’ algısı yaratması, seyircinin normal hayattan uzaklaşmak için sinemaya kaçması, 
gerçekleştiremediği ya da hayalini kurduğu şeylerin film aracılığıyla
önemini artırmaktadır. Öngörülen toplumsal cinsiyet algılarına da yer veren sinema, kadına ilişkin 
kalıpyargıları filmler aracılığıyla yansıtmaktadır.  Özellikle Yeşilçam sinemasının anlatı yapısının 
kendini tekrar eden unsurlardan oluşması, belli başlı konuları işlemesi, belli kalıpların dışına 
çıkmaması filmlerde sunulan temsilleri yinelemekte ve pekiştirmektedir. Yeşilçam’ın bu anlatı yapısı, 
Türkiye’nin modernleşme ve kentleşme sürecini ele alırken de devam etmiştir. Modernle
başlayan köyden kente göç süreci, kentlerde köylü
meydana getirmiştir. Bu ayrıma sebebiyet veren ekonomik koşullar ve farklı kültürel yapılar, Yeşilçam 
sinemasında köylü-kentli çatışması üzerinden 
konusuyla ele almış ve filmlerde ‘kentli’ olarak erkek, ‘köylü’ olarak ise kadın seçilmiştir. 

Masallar ve incelenen filmlerin ortak özelliklerinin başında, her ikisinin de toplumun siyasal, sosyal, 
gelenek ve göreneklerinden etkilenmesi gelmektedir. Tüm bu unsurlar masallara ve incelenen filmlere 
yansımıştır. Bununla birlikte tespit edilen bir diğer ortak özellik, masallarda önemli yer tutan 
kahraman kişisinin, filmde de yer almasıdır. Bu kişi her iki tür
cinsiyeti erkektir. 

Her iki türde de tüm bu unsurların birleşimi ile yardım edilen ve zor bir durumdan kurtarılan bir kız 
vardır. Bu nedenle kahraman kişisi ön plana çıkarak kurtarıcı konumunda yer almakta, kız (masallarda 
prenses) ise yardım edilen ve kurtarılan kişi olmaktadır. Devamında ise her iki tür de mutlaka mutlu 
sona yer vermektedir. Tüm bu ortak özellikler, Vladimir Propp’un masallar için belirlediği işlevler ve 
eylem alanlarının filmlere uygulanmasını olanaklı kıl

Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre; ‘Küçük Hanımefendi’ filminde 31 işleve rastlanılmıştır. 
Filmde eylem alanlarının altısı görülmüş, ‘Düzmece Kahraman’ kişisine ise rastlanılmamıştır. Film 
tıpkı masallar gibi tekbiçimci bir anlatımla sunul
öğelerin en başında ‘ötekileştirme’ durumu gelmektedir. Kadının ötekileştirilmesinin sebebi ise 
cinsiyetler arası sunulan farklılıklar ve zıtlıklardır. Örneğin; oğlan kentli, kız köylü; oğlan zengin, kız
fakir; oğlan yakışıklı, kız çirkin; oğlan eğitimli, kız cahil gibi unsurlar, filmde, kızın erkek tarafından 
‘öteki’ olarak görülmesinin sebepleri olarak sunulmaktadır. Bu farklılıklara rağmen, bir araya gelen iki 
karakter arasında ise “doğal olarak” çatış

Oğlandan sonra filmde ‘ötekileştirme’yi pekiştiren bir diğer kişi ise, mutlaka her filmde yer alan ‘kötü 
kişi’dir. İncelenen filmde bu kişinin cinsiyeti, kadın olarak belirlenmiştir. Bu kişi, ‘Küçük 
Hanımefendi’ filminde üvey anne olarak b
karşılaştırmasıdır. Filmlerin ilerleyen sahnelerinde ise erkeği kazanan ‘iyi kadın’ olmuş, ‘kötü kadın’ 
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Bu filmde Propp’un 31 işlevi de yer almaktadır. Fakat bu işlevler sırasıyla gitmemek de yer 
değiştirmektedir. Küçük Hanımefendi filminin başlangıç durumu (α), bağlantı ögeleri (§) ve 
güdülenme (Gdl.) ile birlikte tespit edilen işlevler yapısı şu şekildedir: 

-ε-ζ-§-Gdl.-I- Rs-T-O-§-Pr-§-↓-M-G-H-J-K-N-Q-U-W°

Sinema, toplumu yansıtma ve etkileme açısından önem taşımaktadır. Sinemasal araçların seyircide 
‘gerçeklik’ algısı yaratması, seyircinin normal hayattan uzaklaşmak için sinemaya kaçması, 
gerçekleştiremediği ya da hayalini kurduğu şeylerin film aracılığıyla doyuma ulaşması, sinemanın 
önemini artırmaktadır. Öngörülen toplumsal cinsiyet algılarına da yer veren sinema, kadına ilişkin 
kalıpyargıları filmler aracılığıyla yansıtmaktadır.  Özellikle Yeşilçam sinemasının anlatı yapısının 

dan oluşması, belli başlı konuları işlemesi, belli kalıpların dışına 
çıkmaması filmlerde sunulan temsilleri yinelemekte ve pekiştirmektedir. Yeşilçam’ın bu anlatı yapısı, 
Türkiye’nin modernleşme ve kentleşme sürecini ele alırken de devam etmiştir. Modernle
başlayan köyden kente göç süreci, kentlerde köylü-kentli, eğitimli-cahil, zengin-fakir gibi ayrımlar 
meydana getirmiştir. Bu ayrıma sebebiyet veren ekonomik koşullar ve farklı kültürel yapılar, Yeşilçam 

kentli çatışması üzerinden yansıtılmıştır. İncelenen filmler bu farklılığı aşk 
konusuyla ele almış ve filmlerde ‘kentli’ olarak erkek, ‘köylü’ olarak ise kadın seçilmiştir. 

Masallar ve incelenen filmlerin ortak özelliklerinin başında, her ikisinin de toplumun siyasal, sosyal, 
ek ve göreneklerinden etkilenmesi gelmektedir. Tüm bu unsurlar masallara ve incelenen filmlere 

yansımıştır. Bununla birlikte tespit edilen bir diğer ortak özellik, masallarda önemli yer tutan 
kahraman kişisinin, filmde de yer almasıdır. Bu kişi her iki türde de kurtarıcı konumundadır ve 

Her iki türde de tüm bu unsurların birleşimi ile yardım edilen ve zor bir durumdan kurtarılan bir kız 
vardır. Bu nedenle kahraman kişisi ön plana çıkarak kurtarıcı konumunda yer almakta, kız (masallarda 
renses) ise yardım edilen ve kurtarılan kişi olmaktadır. Devamında ise her iki tür de mutlaka mutlu 

sona yer vermektedir. Tüm bu ortak özellikler, Vladimir Propp’un masallar için belirlediği işlevler ve 
eylem alanlarının filmlere uygulanmasını olanaklı kılmıştır.   

Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre; ‘Küçük Hanımefendi’ filminde 31 işleve rastlanılmıştır. 
Filmde eylem alanlarının altısı görülmüş, ‘Düzmece Kahraman’ kişisine ise rastlanılmamıştır. Film 
tıpkı masallar gibi tekbiçimci bir anlatımla sunulmuş ve bazı öğeler değişmeksizin tekrar etmiştir. Bu 
öğelerin en başında ‘ötekileştirme’ durumu gelmektedir. Kadının ötekileştirilmesinin sebebi ise 
cinsiyetler arası sunulan farklılıklar ve zıtlıklardır. Örneğin; oğlan kentli, kız köylü; oğlan zengin, kız
fakir; oğlan yakışıklı, kız çirkin; oğlan eğitimli, kız cahil gibi unsurlar, filmde, kızın erkek tarafından 
‘öteki’ olarak görülmesinin sebepleri olarak sunulmaktadır. Bu farklılıklara rağmen, bir araya gelen iki 
karakter arasında ise “doğal olarak” çatışma başlamıştır.  

Oğlandan sonra filmde ‘ötekileştirme’yi pekiştiren bir diğer kişi ise, mutlaka her filmde yer alan ‘kötü 
kişi’dir. İncelenen filmde bu kişinin cinsiyeti, kadın olarak belirlenmiştir. Bu kişi, ‘Küçük 
Hanımefendi’ filminde üvey anne olarak belirlenmiştir. Bu çatışma, ‘iyi kadın’
karşılaştırmasıdır. Filmlerin ilerleyen sahnelerinde ise erkeği kazanan ‘iyi kadın’ olmuş, ‘kötü kadın’ 

tmemek de yer 
ğlantı ögeleri (§) ve 

W° 

Sinema, toplumu yansıtma ve etkileme açısından önem taşımaktadır. Sinemasal araçların seyircide 
‘gerçeklik’ algısı yaratması, seyircinin normal hayattan uzaklaşmak için sinemaya kaçması, 

doyuma ulaşması, sinemanın 
önemini artırmaktadır. Öngörülen toplumsal cinsiyet algılarına da yer veren sinema, kadına ilişkin 
kalıpyargıları filmler aracılığıyla yansıtmaktadır.  Özellikle Yeşilçam sinemasının anlatı yapısının 

dan oluşması, belli başlı konuları işlemesi, belli kalıpların dışına 
çıkmaması filmlerde sunulan temsilleri yinelemekte ve pekiştirmektedir. Yeşilçam’ın bu anlatı yapısı, 
Türkiye’nin modernleşme ve kentleşme sürecini ele alırken de devam etmiştir. Modernleşme ile 

fakir gibi ayrımlar 
meydana getirmiştir. Bu ayrıma sebebiyet veren ekonomik koşullar ve farklı kültürel yapılar, Yeşilçam 

yansıtılmıştır. İncelenen filmler bu farklılığı aşk 
konusuyla ele almış ve filmlerde ‘kentli’ olarak erkek, ‘köylü’ olarak ise kadın seçilmiştir.  

Masallar ve incelenen filmlerin ortak özelliklerinin başında, her ikisinin de toplumun siyasal, sosyal, 
ek ve göreneklerinden etkilenmesi gelmektedir. Tüm bu unsurlar masallara ve incelenen filmlere 

yansımıştır. Bununla birlikte tespit edilen bir diğer ortak özellik, masallarda önemli yer tutan 
de de kurtarıcı konumundadır ve 

Her iki türde de tüm bu unsurların birleşimi ile yardım edilen ve zor bir durumdan kurtarılan bir kız 
vardır. Bu nedenle kahraman kişisi ön plana çıkarak kurtarıcı konumunda yer almakta, kız (masallarda 
renses) ise yardım edilen ve kurtarılan kişi olmaktadır. Devamında ise her iki tür de mutlaka mutlu 

sona yer vermektedir. Tüm bu ortak özellikler, Vladimir Propp’un masallar için belirlediği işlevler ve 

Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre; ‘Küçük Hanımefendi’ filminde 31 işleve rastlanılmıştır. 
Filmde eylem alanlarının altısı görülmüş, ‘Düzmece Kahraman’ kişisine ise rastlanılmamıştır. Film 

muş ve bazı öğeler değişmeksizin tekrar etmiştir. Bu 
öğelerin en başında ‘ötekileştirme’ durumu gelmektedir. Kadının ötekileştirilmesinin sebebi ise 
cinsiyetler arası sunulan farklılıklar ve zıtlıklardır. Örneğin; oğlan kentli, kız köylü; oğlan zengin, kız 
fakir; oğlan yakışıklı, kız çirkin; oğlan eğitimli, kız cahil gibi unsurlar, filmde, kızın erkek tarafından 
‘öteki’ olarak görülmesinin sebepleri olarak sunulmaktadır. Bu farklılıklara rağmen, bir araya gelen iki 

Oğlandan sonra filmde ‘ötekileştirme’yi pekiştiren bir diğer kişi ise, mutlaka her filmde yer alan ‘kötü 
kişi’dir. İncelenen filmde bu kişinin cinsiyeti, kadın olarak belirlenmiştir. Bu kişi, ‘Küçük 

elirlenmiştir. Bu çatışma, ‘iyi kadın’-‘kötü kadın’ 
karşılaştırmasıdır. Filmlerin ilerleyen sahnelerinde ise erkeği kazanan ‘iyi kadın’ olmuş, ‘kötü kadın’ 
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cezalandırılmıştır. Bu da, filmlerde toplumsal cinsiyetin kadın üzerindeki yaptırımların, kadınlar 
üzerindeki ayrımın, iyi ve kötü kıstaslarının belirlenip, pekiştirilmesine neden olmuştur. 

Aralarında pek çok fark olmasına rağmen bu iki ayrı karakterin bir araya gelmesi ise ‘mecburi’ bir 
durum olarak sunulmuştur. ‘Eğer söz konusu durumun varlığı olmasay
yer alması mümkün bile olmayacaktı’ algısı verilmiştir. Burada bu duruma ‘tahammül’ eden kişi oğlan 
olarak belirlenmiştir. Bunun karşısında kız ise, acı çekmekte ve sabır göstermektedir. Bu iki farklı 
kişinin, bir araya gelmesinin sebebi  ‘zoraki’ koşullardan kaynaklanmıştır. Bu durum, filmlerde bir 
diğer çatışma unsurunu, sevgi-nefret karşılaştırmasını meydana getirmiştir. Burada sevilen, sabredilen, 
fedakârlık gösterilip affedilen kişi, oğlan iken; nefret edilip aşağılanan
kız olarak belirlenmiştir.  

Erkeğin aşağılamaları sonucu zor günler yaşayan kadına, mutlaka yardım eden bir kişi vardır. Bu kişi, 
film için çok önemlidir; çünkü filmin gidişatının değişeceği nokta bu andan sonra başlayacak
onun sayesinde, güzelleşip, davranış şekillerini, konuşmasını değiştirecektir. Yani bu filmler köylü 
kadını ‘modern’ bir kadına dönüştürecektir. Yeni görünümüyle bu kadın, artık “erkeğe layık” hale 
gelecek ve onun beğenisine sunulacaktır. 

Erkeğin pişman olması ise bu andan itibaren oldukça kolay bir hal almıştır. Erkek gerçekleri 
öğrendikten sonra hatasını anlayıp pişman olmuş ve kadına âşık olmuştur. Böylece erkeğin güzel ve 
fedakâr kadına karşı olan zaafı vurgulanmıştır. Erkek tarafından her türlü 
kadın için, affetmesi çok zor olmamıştır. Kadın, erkekten intikam alıp, onun sevgisini kazandığında 
tatmin olmuş ve bu durumu affetmek için yeterli görmüştür. Hatta kadın intikam aldığı durumlarda 
bile zaman zaman erkeğe karşı acıma duygusu beslemiş ve kendi aşkı da bu doğrultuda pekişmiştir. 
Kadının affı sonrasında ise artık mutlu son kaçınılmazdır. 

Tüm bu öğeler her filmde kendini tekrar etmiş ve filmin tekbiçimci bir anlatım sunmasına neden 
olmuştur. Çalışmada elde edilen bulgu
unsuru meydana getirmiştir. Her çatışma, yeni bir öğenin tekrarlanması ile sonuçlanmıştır.

Görünüşte bir masal formunda sunulan bu filmler, esasında toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını 
pekiştirmekte ve sürdürmektedir. Bunu, en belirgin şekli ile ‘iyi kadın’
‘çirkin kadın’ ayrımı ile yapmaktadır. Tek başına iyi veya tek başına güzel olmak yetmemektedir. 
Kadın aynı anda hem güzel, ‘modern’ bir kadın olmalı hem de fedak
ön plana çıkmalıdır. Bunun dışında kalan kadınlar ise ‘erkeğin sevgisinden mahrum kalarak’ 
cezalandırılmaktadır.  

Kadının intikam almak için, öncelikle güzelliğini kullanması da filmi anlamak bağlamında önemli 
görülmektedir. Bu durum kadını, her şeyden önce güzelliği ve bedeni ile var etmekte ve bunu istediği 
gibi kullanabileceği mesajı vermektedir. 

Mutlu sona ulaşmak için, mevcut duruma uyum sağlaması gereken kişi kadın olarak belirlenmiştir. 
Kadın, erkeğe uymak durumundadır; çünkü ‘öteki’ konumunda olan kadındır. Bu, aynı zamanda 
modernliğin, gelenekselliğin önüne geçmesi, geleneksel olanın modern olana uyum sağlaması anlamı 
taşımaktadır. Bu nedenle, incelenen filmde galip gelen ataerkil bakış açısı ve modern yapı iken; u
sağlaması gereken kadın ve geleneksel yapıdır. Bu sebeple her ne olursa olsun, devam eden ve pekişen 
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cezalandırılmıştır. Bu da, filmlerde toplumsal cinsiyetin kadın üzerindeki yaptırımların, kadınlar 
zerindeki ayrımın, iyi ve kötü kıstaslarının belirlenip, pekiştirilmesine neden olmuştur. 

Aralarında pek çok fark olmasına rağmen bu iki ayrı karakterin bir araya gelmesi ise ‘mecburi’ bir 
durum olarak sunulmuştur. ‘Eğer söz konusu durumun varlığı olmasaydı, oğlanın kız ile aynı ortamda 
yer alması mümkün bile olmayacaktı’ algısı verilmiştir. Burada bu duruma ‘tahammül’ eden kişi oğlan 
olarak belirlenmiştir. Bunun karşısında kız ise, acı çekmekte ve sabır göstermektedir. Bu iki farklı 

mesinin sebebi  ‘zoraki’ koşullardan kaynaklanmıştır. Bu durum, filmlerde bir 
nefret karşılaştırmasını meydana getirmiştir. Burada sevilen, sabredilen, 

fedakârlık gösterilip affedilen kişi, oğlan iken; nefret edilip aşağılanan, beğenilmeyen, dışlanan kişi ise 

Erkeğin aşağılamaları sonucu zor günler yaşayan kadına, mutlaka yardım eden bir kişi vardır. Bu kişi, 
film için çok önemlidir; çünkü filmin gidişatının değişeceği nokta bu andan sonra başlayacak
onun sayesinde, güzelleşip, davranış şekillerini, konuşmasını değiştirecektir. Yani bu filmler köylü 
kadını ‘modern’ bir kadına dönüştürecektir. Yeni görünümüyle bu kadın, artık “erkeğe layık” hale 
gelecek ve onun beğenisine sunulacaktır.  

şman olması ise bu andan itibaren oldukça kolay bir hal almıştır. Erkek gerçekleri 
öğrendikten sonra hatasını anlayıp pişman olmuş ve kadına âşık olmuştur. Böylece erkeğin güzel ve 
fedakâr kadına karşı olan zaafı vurgulanmıştır. Erkek tarafından her türlü aşağılamalara maruz kalan 
kadın için, affetmesi çok zor olmamıştır. Kadın, erkekten intikam alıp, onun sevgisini kazandığında 
tatmin olmuş ve bu durumu affetmek için yeterli görmüştür. Hatta kadın intikam aldığı durumlarda 

ma duygusu beslemiş ve kendi aşkı da bu doğrultuda pekişmiştir. 
Kadının affı sonrasında ise artık mutlu son kaçınılmazdır.  

Tüm bu öğeler her filmde kendini tekrar etmiş ve filmin tekbiçimci bir anlatım sunmasına neden 
olmuştur. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, filmde tekrar eden unsurlar, devamında bir çatışma 
unsuru meydana getirmiştir. Her çatışma, yeni bir öğenin tekrarlanması ile sonuçlanmıştır.

Görünüşte bir masal formunda sunulan bu filmler, esasında toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını 
ekte ve sürdürmektedir. Bunu, en belirgin şekli ile ‘iyi kadın’- ‘kötü kadın’; ‘güzel kadın’

‘çirkin kadın’ ayrımı ile yapmaktadır. Tek başına iyi veya tek başına güzel olmak yetmemektedir. 
Kadın aynı anda hem güzel, ‘modern’ bir kadın olmalı hem de fedakâr, affedici, duygusal yönleriyle 
ön plana çıkmalıdır. Bunun dışında kalan kadınlar ise ‘erkeğin sevgisinden mahrum kalarak’ 

Kadının intikam almak için, öncelikle güzelliğini kullanması da filmi anlamak bağlamında önemli 
r. Bu durum kadını, her şeyden önce güzelliği ve bedeni ile var etmekte ve bunu istediği 

gibi kullanabileceği mesajı vermektedir.  

Mutlu sona ulaşmak için, mevcut duruma uyum sağlaması gereken kişi kadın olarak belirlenmiştir. 
dır; çünkü ‘öteki’ konumunda olan kadındır. Bu, aynı zamanda 

modernliğin, gelenekselliğin önüne geçmesi, geleneksel olanın modern olana uyum sağlaması anlamı 
taşımaktadır. Bu nedenle, incelenen filmde galip gelen ataerkil bakış açısı ve modern yapı iken; u
sağlaması gereken kadın ve geleneksel yapıdır. Bu sebeple her ne olursa olsun, devam eden ve pekişen 

cezalandırılmıştır. Bu da, filmlerde toplumsal cinsiyetin kadın üzerindeki yaptırımların, kadınlar 
zerindeki ayrımın, iyi ve kötü kıstaslarının belirlenip, pekiştirilmesine neden olmuştur.  

Aralarında pek çok fark olmasına rağmen bu iki ayrı karakterin bir araya gelmesi ise ‘mecburi’ bir 
dı, oğlanın kız ile aynı ortamda 

yer alması mümkün bile olmayacaktı’ algısı verilmiştir. Burada bu duruma ‘tahammül’ eden kişi oğlan 
olarak belirlenmiştir. Bunun karşısında kız ise, acı çekmekte ve sabır göstermektedir. Bu iki farklı 

mesinin sebebi  ‘zoraki’ koşullardan kaynaklanmıştır. Bu durum, filmlerde bir 
nefret karşılaştırmasını meydana getirmiştir. Burada sevilen, sabredilen, 

, beğenilmeyen, dışlanan kişi ise 

Erkeğin aşağılamaları sonucu zor günler yaşayan kadına, mutlaka yardım eden bir kişi vardır. Bu kişi, 
film için çok önemlidir; çünkü filmin gidişatının değişeceği nokta bu andan sonra başlayacak, kız 
onun sayesinde, güzelleşip, davranış şekillerini, konuşmasını değiştirecektir. Yani bu filmler köylü 
kadını ‘modern’ bir kadına dönüştürecektir. Yeni görünümüyle bu kadın, artık “erkeğe layık” hale 

şman olması ise bu andan itibaren oldukça kolay bir hal almıştır. Erkek gerçekleri 
öğrendikten sonra hatasını anlayıp pişman olmuş ve kadına âşık olmuştur. Böylece erkeğin güzel ve 

aşağılamalara maruz kalan 
kadın için, affetmesi çok zor olmamıştır. Kadın, erkekten intikam alıp, onun sevgisini kazandığında 
tatmin olmuş ve bu durumu affetmek için yeterli görmüştür. Hatta kadın intikam aldığı durumlarda 

ma duygusu beslemiş ve kendi aşkı da bu doğrultuda pekişmiştir. 

Tüm bu öğeler her filmde kendini tekrar etmiş ve filmin tekbiçimci bir anlatım sunmasına neden 
lara göre, filmde tekrar eden unsurlar, devamında bir çatışma 

unsuru meydana getirmiştir. Her çatışma, yeni bir öğenin tekrarlanması ile sonuçlanmıştır. 

Görünüşte bir masal formunda sunulan bu filmler, esasında toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını 
‘kötü kadın’; ‘güzel kadın’- 

‘çirkin kadın’ ayrımı ile yapmaktadır. Tek başına iyi veya tek başına güzel olmak yetmemektedir. 
âr, affedici, duygusal yönleriyle 

ön plana çıkmalıdır. Bunun dışında kalan kadınlar ise ‘erkeğin sevgisinden mahrum kalarak’ 

Kadının intikam almak için, öncelikle güzelliğini kullanması da filmi anlamak bağlamında önemli 
r. Bu durum kadını, her şeyden önce güzelliği ve bedeni ile var etmekte ve bunu istediği 

Mutlu sona ulaşmak için, mevcut duruma uyum sağlaması gereken kişi kadın olarak belirlenmiştir. 
dır; çünkü ‘öteki’ konumunda olan kadındır. Bu, aynı zamanda 

modernliğin, gelenekselliğin önüne geçmesi, geleneksel olanın modern olana uyum sağlaması anlamı 
taşımaktadır. Bu nedenle, incelenen filmde galip gelen ataerkil bakış açısı ve modern yapı iken; uyum 
sağlaması gereken kadın ve geleneksel yapıdır. Bu sebeple her ne olursa olsun, devam eden ve pekişen 
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anlayış ataerkil değerler sistemi olmaktadır. Çünkü kadın, erkek istediği ve erkeğin gözünde 
modernleştiği için ikincil konumunu sürdürmektedir. 

Masallar ile hemen hemen aynı anlatı yapısı taşıyan bu film, Vladimir Propp’un işlev ve eylem 
alanlarına uyum sağlamış; Propp’un masallar için belirlediği tekbiçimci anlatım ve tekrar eden 
unsurların incelenen film için de geçerli olduğunu ortaya koymuştur. 
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anlayış ataerkil değerler sistemi olmaktadır. Çünkü kadın, erkek istediği ve erkeğin gözünde 
modernleştiği için ikincil konumunu sürdürmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmada Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT’nin radyo yayıncılığı ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. 
Çalışmanın birinci bölümünde kamu yayıncılığı ve TRT ile ilgili kavramsal bir araştırma yapılmış ve 
kamu yayıncılığının temel işlevleri tartışılmıştır. TRT ile ilgili bugüne kadar yapılan akademik 
araştırmaların bulgularının ele alındığı çalışmanın ikinci bölümünden sonra araştırmanın uygulama 
bölümüne geçilmiştir. Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmanın uygula
“Gençler TRT Radyoları hakkında ne düşünüyor?” sorusuna yanıt aranmış ve TRT kurumuna ait 
radyoların gençlerin gözü ile nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Araştırma, üniversite öğrencilerinin 
TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirl
öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde 
TRT Radyolarını dinleme alışkanlıklarına ilişkin olarak üniversite öğrencileri özelinde gerçek
çalışma olmaması çalışmayı alanında bir ilk yapmıştır. Araştırma rassal olarak seçilen ve İstanbul il 
sınırları içinde ikamet eden 1240 üniversite öğrencisine bir anket ile uygulanmıştır. Anketin birinci 
bölümünde demografik sorular yer alırken,
dinleme alışkanlıkları ile ilgili sorular yer almıştır. Anketin üçüncü bölümünde TRT Radyoları özelinde, 
kurum radyolarının üniversite öğrencileri tarafından dinlenip dinlenmediği ve üniversite öğren
TRT Radyoları ile ilgili düşüncelerini içeren sorular yer almıştır. Araştırmanın sonucunda İstanbul 
genelinde yaşayan üniversite öğrencilerinin TRT Radyolarından en çok TRT FM’i dinledikleri, TRT 
Radyolarının yeni medya platformlarını takip etmed
olması gereken işlevlere sahip olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Üniversitede eğitim gören 
gençler, TRT radyolarını tecimsel radyolara göre daha başarısız bulduklarını ve TRT Radyolarının serbest 
piyasa koşullarına paralel olarak yeniden konumlandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Devlet bütçesi ve 
toplumun vergi ve elektrik faturaları ile bandrol ödemelerini ekonomik kaynak olarak kullanan TRT 
kurumunun hem kamusal yayıncılığa hem de gençlerin t
kurumun verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Radyo, TRT Radyoları, Radyo Dinleme Alışkanlıkları, TRT ve Yeni Medya, TRT 
FM 
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Bu çalışmada Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT’nin radyo yayıncılığı ile ilgili bir araştırma yapılmıştır. 
Çalışmanın birinci bölümünde kamu yayıncılığı ve TRT ile ilgili kavramsal bir araştırma yapılmış ve 

mel işlevleri tartışılmıştır. TRT ile ilgili bugüne kadar yapılan akademik 
araştırmaların bulgularının ele alındığı çalışmanın ikinci bölümünden sonra araştırmanın uygulama 
bölümüne geçilmiştir. Betimsel araştırma yönteminin uygulandığı araştırmanın uygula
“Gençler TRT Radyoları hakkında ne düşünüyor?” sorusuna yanıt aranmış ve TRT kurumuna ait 
radyoların gençlerin gözü ile nasıl değerlendirildiği incelenmiştir. Araştırma, üniversite öğrencilerinin 
TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite 
öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde 
TRT Radyolarını dinleme alışkanlıklarına ilişkin olarak üniversite öğrencileri özelinde gerçek
çalışma olmaması çalışmayı alanında bir ilk yapmıştır. Araştırma rassal olarak seçilen ve İstanbul il 
sınırları içinde ikamet eden 1240 üniversite öğrencisine bir anket ile uygulanmıştır. Anketin birinci 
bölümünde demografik sorular yer alırken, ikinci bölümde üniversitede eğitim alan gençlerin radyo 
dinleme alışkanlıkları ile ilgili sorular yer almıştır. Anketin üçüncü bölümünde TRT Radyoları özelinde, 
kurum radyolarının üniversite öğrencileri tarafından dinlenip dinlenmediği ve üniversite öğren
TRT Radyoları ile ilgili düşüncelerini içeren sorular yer almıştır. Araştırmanın sonucunda İstanbul 
genelinde yaşayan üniversite öğrencilerinin TRT Radyolarından en çok TRT FM’i dinledikleri, TRT 
Radyolarının yeni medya platformlarını takip etmedikleri, TRT radyolarının kamu yayıncılığında sahip 
olması gereken işlevlere sahip olmadığını düşündükleri ortaya çıkmıştır. Üniversitede eğitim gören 
gençler, TRT radyolarını tecimsel radyolara göre daha başarısız bulduklarını ve TRT Radyolarının serbest 
iyasa koşullarına paralel olarak yeniden konumlandırılması gerektiğini belirtmişlerdir. Devlet bütçesi ve 

toplumun vergi ve elektrik faturaları ile bandrol ödemelerini ekonomik kaynak olarak kullanan TRT 
kurumunun hem kamusal yayıncılığa hem de gençlerin taleplerine uygun biçimde yayın yapması 
kurumun verimliliği açısından büyük önem taşımaktadır. 
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gençler, TRT radyolarını tecimsel radyolara göre daha başarısız bulduklarını ve TRT Radyolarının serbest 
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Public broadcasting and TRT radio: The position of TRT radios 
within the radio media from the perspective of university students

Abstract 

A survey with respect to radio broadcasting of TRT (Turkish Radio Television), a public broadcasting 
corporation in Turkey, was conducted in this study. A conceptual surv
and TRT was conducted in the first part of the study and key functions of public broadcasting were 
discussed. After the second part of the study addressing the findings of the academic surveys undertaken 
to this day with respect to TRT, we passed on to implementing part of the study. Answers were sought for 
the question, “What does the youth think about TRT Radio stations?”, in the implementing part of the 
survey where descriptive research method was applied, and it was exam
TRT were assessed through the views of the youth. The survey was conducted with the aim to determine 
listening habits among university students concerning TRT radio stations. This survey is important in 
terms of gathering opinions of university students with regards to TRT radio stations. This survey is the 
first in its field as there are no studies in literature on listening habits with respect to TRT radio stations 
specific to university students. The survey was implemente
university students randomly selected and residing within the borders of Istanbul province.  There are 
demographic questions within the first part of the questionnaire and second part consists of questions 
regarding radio listening habits of university students. The third part of the questionnaire contains 
questions on whether university students listen to TRT radio stations and university students’ opinions on 
TRT radio stations. The results of the survey reveal that 
TRT FM the most from among TRT radio stations, they do not follow new media platforms of TRT radio 
stations and they think TRT radio stations do not have the functions necessary in public broadcasting. The 
university students stated that they find TRT radio stations less successful than commercial radio stations 
and TRT radio stations have toreoriantate themselves in parallel with free market conditions. Using a 
certain part of the government budget as well a
public as economic source, it is significant for the efficiency of TRT Corporation to carry out 
broadcasting proper to both public broadcasting framework and requests of the youngsters.  

 Keywords:  TRT, Radio, TRT Radio Stations, University Students, Radio Listening Habits, TRT and the 
New Media, TRT FM 

 
1. Kamu Yayıncılığı Kavramı ve Özellikleri

Kamu yayıncılığında esas olan kamunun kendisidir. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde 
kamu “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü; bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme” olarak 
tanımlanmıştır (www.tdk.gov.tr). Kamu kelimesi, kamu kuruluşu, 
üzere doğrudan devletle ve devletin örgütlenmesindeki birimlere ithaf ettiği şekliyle 
kullanılabilmektedir. Kimi zaman ise kamu yararı, kamu düzeni, kamuoyu gibi kavramlarda olduğu 
gibi halk ya da topluluk anlamlarında d
erişebilirlik özelliği, büyük bir topluma ait oluşu gibi özellikleri ile kamu kelimesi, sadece 
Türkçededeğil diğer dillerde de anlam farklılaşmasına uğramıştır 

Yayıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar incelendiğinde ticari (tecimsel) yayıncılık, devlet 
yayıncılığı ve kamu hizmeti yayıncılığı olmak üzere üç farklı yayıncılık türünden bahsetmek 
mümkündür. Kamu yayıncılığı, halk için yayın yapan ve finansmanın
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Public broadcasting and TRT radio: The position of TRT radios 
within the radio media from the perspective of university students

 

A survey with respect to radio broadcasting of TRT (Turkish Radio Television), a public broadcasting 
corporation in Turkey, was conducted in this study. A conceptual survey regarding public broadcasting 
and TRT was conducted in the first part of the study and key functions of public broadcasting were 
discussed. After the second part of the study addressing the findings of the academic surveys undertaken 

spect to TRT, we passed on to implementing part of the study. Answers were sought for 
the question, “What does the youth think about TRT Radio stations?”, in the implementing part of the 
survey where descriptive research method was applied, and it was examined how radio stations owned by 
TRT were assessed through the views of the youth. The survey was conducted with the aim to determine 
listening habits among university students concerning TRT radio stations. This survey is important in 

pinions of university students with regards to TRT radio stations. This survey is the 
first in its field as there are no studies in literature on listening habits with respect to TRT radio stations 
specific to university students. The survey was implemented with a questionnaire applied to 1860 
university students randomly selected and residing within the borders of Istanbul province.  There are 
demographic questions within the first part of the questionnaire and second part consists of questions 

adio listening habits of university students. The third part of the questionnaire contains 
questions on whether university students listen to TRT radio stations and university students’ opinions on 
TRT radio stations. The results of the survey reveal that university students living in Istanbul listen to 
TRT FM the most from among TRT radio stations, they do not follow new media platforms of TRT radio 
stations and they think TRT radio stations do not have the functions necessary in public broadcasting. The 
niversity students stated that they find TRT radio stations less successful than commercial radio stations 

and TRT radio stations have toreoriantate themselves in parallel with free market conditions. Using a 
certain part of the government budget as well as deductions from electricity bills and various taxes of the 
public as economic source, it is significant for the efficiency of TRT Corporation to carry out 
broadcasting proper to both public broadcasting framework and requests of the youngsters.  

TRT, Radio, TRT Radio Stations, University Students, Radio Listening Habits, TRT and the 

1. Kamu Yayıncılığı Kavramı ve Özellikleri 

Kamu yayıncılığında esas olan kamunun kendisidir. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde 
kamu “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü; bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme” olarak 

. Kamu kelimesi, kamu kuruluşu, kamu idaresi gibi ifadelerde olduğu 
üzere doğrudan devletle ve devletin örgütlenmesindeki birimlere ithaf ettiği şekliyle 
kullanılabilmektedir. Kimi zaman ise kamu yararı, kamu düzeni, kamuoyu gibi kavramlarda olduğu 
gibi halk ya da topluluk anlamlarında da kullanılabilmektedir. Gizlinin zıttı, özelin zıttı, herkesçe 
erişebilirlik özelliği, büyük bir topluma ait oluşu gibi özellikleri ile kamu kelimesi, sadece 
Türkçededeğil diğer dillerde de anlam farklılaşmasına uğramıştır (Hasdemir & Coşkun, 2008:132).

yıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar incelendiğinde ticari (tecimsel) yayıncılık, devlet 
yayıncılığı ve kamu hizmeti yayıncılığı olmak üzere üç farklı yayıncılık türünden bahsetmek 
mümkündür. Kamu yayıncılığı, halk için yayın yapan ve finansmanını doğrudan doğruya halkın 

Public broadcasting and TRT radio: The position of TRT radios stations 
within the radio media from the perspective of university students 

A survey with respect to radio broadcasting of TRT (Turkish Radio Television), a public broadcasting 
ey regarding public broadcasting 

and TRT was conducted in the first part of the study and key functions of public broadcasting were 
discussed. After the second part of the study addressing the findings of the academic surveys undertaken 

spect to TRT, we passed on to implementing part of the study. Answers were sought for 
the question, “What does the youth think about TRT Radio stations?”, in the implementing part of the 

ined how radio stations owned by 
TRT were assessed through the views of the youth. The survey was conducted with the aim to determine 
listening habits among university students concerning TRT radio stations. This survey is important in 

pinions of university students with regards to TRT radio stations. This survey is the 
first in its field as there are no studies in literature on listening habits with respect to TRT radio stations 

d with a questionnaire applied to 1860 
university students randomly selected and residing within the borders of Istanbul province.  There are 
demographic questions within the first part of the questionnaire and second part consists of questions 

adio listening habits of university students. The third part of the questionnaire contains 
questions on whether university students listen to TRT radio stations and university students’ opinions on 

university students living in Istanbul listen to 
TRT FM the most from among TRT radio stations, they do not follow new media platforms of TRT radio 
stations and they think TRT radio stations do not have the functions necessary in public broadcasting. The 
niversity students stated that they find TRT radio stations less successful than commercial radio stations 

and TRT radio stations have toreoriantate themselves in parallel with free market conditions. Using a 
s deductions from electricity bills and various taxes of the 

public as economic source, it is significant for the efficiency of TRT Corporation to carry out 
broadcasting proper to both public broadcasting framework and requests of the youngsters.   

TRT, Radio, TRT Radio Stations, University Students, Radio Listening Habits, TRT and the 

Kamu yayıncılığında esas olan kamunun kendisidir. Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğünde 
kamu “halk hizmeti gören devlet organlarının tümü; bir ülkedeki halkın bütünü, halk, amme” olarak 

kamu idaresi gibi ifadelerde olduğu 
üzere doğrudan devletle ve devletin örgütlenmesindeki birimlere ithaf ettiği şekliyle 
kullanılabilmektedir. Kimi zaman ise kamu yararı, kamu düzeni, kamuoyu gibi kavramlarda olduğu 

a kullanılabilmektedir. Gizlinin zıttı, özelin zıttı, herkesçe 
erişebilirlik özelliği, büyük bir topluma ait oluşu gibi özellikleri ile kamu kelimesi, sadece 

(Hasdemir & Coşkun, 2008:132). 

yıncılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlar incelendiğinde ticari (tecimsel) yayıncılık, devlet 
yayıncılığı ve kamu hizmeti yayıncılığı olmak üzere üç farklı yayıncılık türünden bahsetmek 

ı doğrudan doğruya halkın 
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kendisinin yaptığı yayıncılık türüdür. Bu nedenle kamu hizmeti yayıncılığı, belgesel, sanat ve eğitim 
gibi tecimsel yayıncılık yapan yayın kuruluşlarında ticari kaygılar nedeniyle yer almayan türde 
yayınları da yapmak durumundadır (Adaklı, 2010:43)

Kamu yayıncılığı, sivil toplum örgütleri ya da yerel yönetimler tarafından, kamu yararı gözetilerek 
yayın yapılmasıdır. Yerel yönetimlerin, sendikaların, dernek ve vakıfların, kamu yararı için toplumu 
belli konularda bilgilendirmek, eğitmek ve toplumun siyasi karar alma sürecine doğrudan ya da dolaylı 
olarak katılımını sağlamak amacıyla yaptıkları yayınlar, kamu yayıncılığı kapsamına girmektedir 
(Akgüner, 1998:54). Kamu yayıncılığından farklı olarak devlet yayıncılığında ise iletişim tek
doğrudan doğruya siyasi iradenin denetiminde ve kontrolündedir. Yayınların tarafsızlığından ziyade, 
resmi ideolojinin adeta bir propaganda şeklinde sürdürülmesi söz konusudur. Dolayısıyla bir kamu 
yararından bahsetmek söz konusu değildir. Bu tür bir y
görülmemektedir. Günümüzde Kuzey Kore’de görülen bu yayıncılık türü, geçmişte Nazi 
Almanya’sında, SSCB’de, Mussolini döneminde İtalya’da görülmüştür 

Kamu hizmeti yayıncılığı, kamu hizmet yayıncısının 
altında, geçmiş dönemlerde kamu hizmeti yayıncısıyken sahip olduğu kamusal amaçlarını ve 
görevlerini, toplumların değişen siyasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden 
geçirmesi ve hizmetlerini çoğulculuk ve çeşitlilik ilkeleri gereği oluşan yeni düzene uydurması, bir 
anlamda güncellemesidir. Bu nedenle de devlet yayıncılığı anlayışını tamamen sona erdiren Avrupa 
Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin imzalandığı 1993 yılından bu yana kamu 
sürekli olarak gelişmektedir (RTÜK, 2009)

Kamu yayıncılığının en temel tanımlamalarından biri kamuyu bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek 
gibi amaçlarla yayın yapılmasıdır. Bu tür bir yayıncılıkta genellikle kamu kuruluşu olarak örg
bir kamu kuruluşu, toplumdaki herkesin erişebildiği yayınlar ile haber verme, eğitme ve eğlendirme 
işlevlerine göre dengeli bir şekilde yayıncılık politikası benimsemekte, ayrıca politik konularda da 
tarafsız bir şekilde yayın yapmaktadır

Yayıncılığın bir alt kolu olan kamu yayıncılığı, ticari (tecimsel) yayıncılıktan ve devlet politikalarının 
yansıtılmasına yönelik devlet yayıncılığından farklı olarak kamu yararını gözetmektedir. Kamu yararı 
denildiğinde devlet ile olan ilişkisi akla geldiğinden, çoğunlukla kamu yayıncılığının devlet yayıncılığı 
ile farkı konusunda tartışmalar çıkabilmektedir. Bu noktada yayıncılıktan elde edilen gelirin tümünün 
yayıncılık hizmetlerine ayrılması konusunda bir fark olmamakla birlikte, sorunun 
çıkarı ile devlet çıkarının çatışması olduğu belirtilmektedir 

Ortaya çıkan diğer bir karışıklık, kamu yayıncılığının karşılığının ne olduğudur. Kamunun karşıtı 
olarak akla ilk olarak özel yayıncılık gelmektedir. Dolayıs
ticari (tecimsel) yayıncılık olduğu düşünülebilmektedir. Ancak bu noktada bir ayrım yapmak şarttır. 
Çünkü ticari (tecimsel) bir yayıncılıkta da kamu yararı gözetilebilmektedir. Ayrıca kamu yararına 
yönelik yapan TRT gibi kuruluşların da reklam kuşaklarını gelir elde etmek amacıyla satması 
durumunda bir tür tecimsel yayıncılık yaptığını söylemek mümkün olmaktadır. Bu nedenle kamu 
yayıncılığından ziyade tecimsel olmayan yayıncılık gibi bir kavram türetilmesi daha doğru
olabilmektedir(Birsen, 2011:54).  

Günümüz yayıncılık dünyasında kamu hizmeti yayıncılığı, genellikle kamusal, ruhsata sahip gelir 
kalemleri olan yayın kurumları aracılığı ile reklama dayalı gelir kalemleri olan ticari yayın 
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kendisinin yaptığı yayıncılık türüdür. Bu nedenle kamu hizmeti yayıncılığı, belgesel, sanat ve eğitim 
gibi tecimsel yayıncılık yapan yayın kuruluşlarında ticari kaygılar nedeniyle yer almayan türde 

(Adaklı, 2010:43). 

Kamu yayıncılığı, sivil toplum örgütleri ya da yerel yönetimler tarafından, kamu yararı gözetilerek 
yayın yapılmasıdır. Yerel yönetimlerin, sendikaların, dernek ve vakıfların, kamu yararı için toplumu 

tmek ve toplumun siyasi karar alma sürecine doğrudan ya da dolaylı 
olarak katılımını sağlamak amacıyla yaptıkları yayınlar, kamu yayıncılığı kapsamına girmektedir 

. Kamu yayıncılığından farklı olarak devlet yayıncılığında ise iletişim tek
doğrudan doğruya siyasi iradenin denetiminde ve kontrolündedir. Yayınların tarafsızlığından ziyade, 
resmi ideolojinin adeta bir propaganda şeklinde sürdürülmesi söz konusudur. Dolayısıyla bir kamu 
yararından bahsetmek söz konusu değildir. Bu tür bir yayıncılık, çoğulcu demokrasilerde 
görülmemektedir. Günümüzde Kuzey Kore’de görülen bu yayıncılık türü, geçmişte Nazi 
Almanya’sında, SSCB’de, Mussolini döneminde İtalya’da görülmüştür (Tekinalp, 2003:53)

Kamu hizmeti yayıncılığı, kamu hizmet yayıncısının ortaya çıkan yeni sayısal yayıncılık koşulları 
altında, geçmiş dönemlerde kamu hizmeti yayıncısıyken sahip olduğu kamusal amaçlarını ve 
görevlerini, toplumların değişen siyasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden 

tlerini çoğulculuk ve çeşitlilik ilkeleri gereği oluşan yeni düzene uydurması, bir 
anlamda güncellemesidir. Bu nedenle de devlet yayıncılığı anlayışını tamamen sona erdiren Avrupa 
Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi’nin imzalandığı 1993 yılından bu yana kamu hizmeti yayıncılığı 

(RTÜK, 2009).  

Kamu yayıncılığının en temel tanımlamalarından biri kamuyu bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek 
gibi amaçlarla yayın yapılmasıdır. Bu tür bir yayıncılıkta genellikle kamu kuruluşu olarak örg
bir kamu kuruluşu, toplumdaki herkesin erişebildiği yayınlar ile haber verme, eğitme ve eğlendirme 
işlevlerine göre dengeli bir şekilde yayıncılık politikası benimsemekte, ayrıca politik konularda da 
tarafsız bir şekilde yayın yapmaktadır(Kejanlıoğlu, 2004:176). 

Yayıncılığın bir alt kolu olan kamu yayıncılığı, ticari (tecimsel) yayıncılıktan ve devlet politikalarının 
yansıtılmasına yönelik devlet yayıncılığından farklı olarak kamu yararını gözetmektedir. Kamu yararı 

kisi akla geldiğinden, çoğunlukla kamu yayıncılığının devlet yayıncılığı 
ile farkı konusunda tartışmalar çıkabilmektedir. Bu noktada yayıncılıktan elde edilen gelirin tümünün 
yayıncılık hizmetlerine ayrılması konusunda bir fark olmamakla birlikte, sorunun kaynağının kamu 
çıkarı ile devlet çıkarının çatışması olduğu belirtilmektedir (Williams, 2003:43). 

Ortaya çıkan diğer bir karışıklık, kamu yayıncılığının karşılığının ne olduğudur. Kamunun karşıtı 
olarak akla ilk olarak özel yayıncılık gelmektedir. Dolayısıyla kamu yayıncılığının karşılığının da 
ticari (tecimsel) yayıncılık olduğu düşünülebilmektedir. Ancak bu noktada bir ayrım yapmak şarttır. 
Çünkü ticari (tecimsel) bir yayıncılıkta da kamu yararı gözetilebilmektedir. Ayrıca kamu yararına 

gibi kuruluşların da reklam kuşaklarını gelir elde etmek amacıyla satması 
durumunda bir tür tecimsel yayıncılık yaptığını söylemek mümkün olmaktadır. Bu nedenle kamu 
yayıncılığından ziyade tecimsel olmayan yayıncılık gibi bir kavram türetilmesi daha doğru

Günümüz yayıncılık dünyasında kamu hizmeti yayıncılığı, genellikle kamusal, ruhsata sahip gelir 
kalemleri olan yayın kurumları aracılığı ile reklama dayalı gelir kalemleri olan ticari yayın 

kendisinin yaptığı yayıncılık türüdür. Bu nedenle kamu hizmeti yayıncılığı, belgesel, sanat ve eğitim 
gibi tecimsel yayıncılık yapan yayın kuruluşlarında ticari kaygılar nedeniyle yer almayan türde 

Kamu yayıncılığı, sivil toplum örgütleri ya da yerel yönetimler tarafından, kamu yararı gözetilerek 
yayın yapılmasıdır. Yerel yönetimlerin, sendikaların, dernek ve vakıfların, kamu yararı için toplumu 

tmek ve toplumun siyasi karar alma sürecine doğrudan ya da dolaylı 
olarak katılımını sağlamak amacıyla yaptıkları yayınlar, kamu yayıncılığı kapsamına girmektedir 

. Kamu yayıncılığından farklı olarak devlet yayıncılığında ise iletişim tekeli, 
doğrudan doğruya siyasi iradenin denetiminde ve kontrolündedir. Yayınların tarafsızlığından ziyade, 
resmi ideolojinin adeta bir propaganda şeklinde sürdürülmesi söz konusudur. Dolayısıyla bir kamu 

ayıncılık, çoğulcu demokrasilerde 
görülmemektedir. Günümüzde Kuzey Kore’de görülen bu yayıncılık türü, geçmişte Nazi 

(Tekinalp, 2003:53).  

ortaya çıkan yeni sayısal yayıncılık koşulları 
altında, geçmiş dönemlerde kamu hizmeti yayıncısıyken sahip olduğu kamusal amaçlarını ve 
görevlerini, toplumların değişen siyasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden gözden 

tlerini çoğulculuk ve çeşitlilik ilkeleri gereği oluşan yeni düzene uydurması, bir 
anlamda güncellemesidir. Bu nedenle de devlet yayıncılığı anlayışını tamamen sona erdiren Avrupa 

hizmeti yayıncılığı 

Kamu yayıncılığının en temel tanımlamalarından biri kamuyu bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek 
gibi amaçlarla yayın yapılmasıdır. Bu tür bir yayıncılıkta genellikle kamu kuruluşu olarak örgütlenen 
bir kamu kuruluşu, toplumdaki herkesin erişebildiği yayınlar ile haber verme, eğitme ve eğlendirme 
işlevlerine göre dengeli bir şekilde yayıncılık politikası benimsemekte, ayrıca politik konularda da 

Yayıncılığın bir alt kolu olan kamu yayıncılığı, ticari (tecimsel) yayıncılıktan ve devlet politikalarının 
yansıtılmasına yönelik devlet yayıncılığından farklı olarak kamu yararını gözetmektedir. Kamu yararı 

kisi akla geldiğinden, çoğunlukla kamu yayıncılığının devlet yayıncılığı 
ile farkı konusunda tartışmalar çıkabilmektedir. Bu noktada yayıncılıktan elde edilen gelirin tümünün 

kaynağının kamu 

Ortaya çıkan diğer bir karışıklık, kamu yayıncılığının karşılığının ne olduğudur. Kamunun karşıtı 
ıyla kamu yayıncılığının karşılığının da 

ticari (tecimsel) yayıncılık olduğu düşünülebilmektedir. Ancak bu noktada bir ayrım yapmak şarttır. 
Çünkü ticari (tecimsel) bir yayıncılıkta da kamu yararı gözetilebilmektedir. Ayrıca kamu yararına 

gibi kuruluşların da reklam kuşaklarını gelir elde etmek amacıyla satması 
durumunda bir tür tecimsel yayıncılık yaptığını söylemek mümkün olmaktadır. Bu nedenle kamu 
yayıncılığından ziyade tecimsel olmayan yayıncılık gibi bir kavram türetilmesi daha doğru 

Günümüz yayıncılık dünyasında kamu hizmeti yayıncılığı, genellikle kamusal, ruhsata sahip gelir 
kalemleri olan yayın kurumları aracılığı ile reklama dayalı gelir kalemleri olan ticari yayın 
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kuruluşlarını ayırmakta kullanılmaktadır. Ancak bu ayrım her zaman doğru sonuçlar vermemektedir. 
Kamu yayıncılığında sorumlu olunan kişi tecimsel yayıncılıkta olduğu gibi doğrudan kurumun sahibi 
değil, doğrudan doğruya kamunun kendisidir. Bu nedenle kamu yayıncılığında çıkar gruplarının
siyasi iradenin etkisinde kalmaksızın yayın yapılması esas olmalıdır. Devletin yayıncılığa 
müdahalesinden ziyade, devletin hazırladığı yasalar ile yayıncılığın denetlenmesi söz konusu 
olabilmektedir (Avşar, 2004:81). 

Kamu hizmeti yayıncılığının hedef k
sinyallerine erişebilmesini sağlamakla mükelleftir. Vatandaşlarının hangi coğrafi koşullarda 
yaşadığından bağımsız olarak tüm vatandaşlarına yayın sinyallerini göndermek, temel ilkedir. 
Dolayısıyla ticari (tecimsel) yayıncılık ile sinyal gönderimi konusunda bile farklılaşmaktadır. Ticari 
yayınların odak noktası kâr elde etmektir. İzleyicinin geneline ulaşarak onların eğlence ihtiyacını 
karşılamak, ticari yayıncılığın ana hedeflerindendir. Ancak kamu yay
ulusal kimliği ve aidiyet duygusunu hissetmesini sağlamak ve ulusal birlik ve beraberliği sağlayacak 
türden programlara yer vermektir (Yaylalı, 2010:54)

Kamu hizmeti yayıncılığı, ulusallık fikriyle bağlantılıdır. Kamu hizm
içinde benzer kültürel değerleri taşıyan insanlar için yayın yapılması ve ulus birliğinin korunması, bu 
birliğe zarar verebilecek iç ve dış unsurların düşman olarak görülmesi gerektiğine olan inanç ile 
devletin aynı coğrafyada insanları bilinçlendirmesi ve eğitmesi gerekliliği gerekçesiyle kamu yararı 
doğrultusunda yayın yapılmaktadır 
üzerinde yükselmektedir. Mülkiyet, denetim ve finansman kamu hizmeti yayıncılığ
oluşturmaktadır. Bu üç faktör, kamu hizmeti yayıncılığın temel özelliğini de belirlemektedir. Buna 
göre kamu hizmeti yayıncılığının özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Örgütlenme: İdeal bir kamu hizmeti yayıncılığı modeli, siyasi

olmadığı ve özerk bir yapılanmadır. Devletin yayıncılıkta üstlenebileceği tek rol, iletim altyapısının 

oluşturulmasıdır.  

 Finansal Özellikler: Kamu hizmeti yayıncılığında temel gelir kalemleri televizyon 

alıcılarından alınan ruhsat ücreti, reklam geliri ve devletten sağlanan yardımlardır. 

 Program Yapısı: Kamu hizmeti yayıncılığında program yapımcılarının en fazla üzerinde 

durdukları konu geniş bir yelpazedeki izleyici kitlesinin ihtiyaçlarına uygun programları 

hazırlayabilmektir. Bu nedenle çoğunlukla birden fazla kanala sahip olan kamu yayıncıları, farklı 

kanallarında hem genele hem de azınlığa yönelik yayınlar yaparak çoğulcu bir yapı 

sergileyebilmektedir (Aziz, 2013:63)

 Evrensellik: Evrensel erişim özelliği ile halkın e

almasıdır.  

 Genele Hitap Etme: Yayınların toplumun tüm kesimlerine hitap edilmesi ve kamu yayın 

kuruluşlarının program çeşitliliğinin sağlanmasıdır.
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lmaktadır. Ancak bu ayrım her zaman doğru sonuçlar vermemektedir. 
Kamu yayıncılığında sorumlu olunan kişi tecimsel yayıncılıkta olduğu gibi doğrudan kurumun sahibi 
değil, doğrudan doğruya kamunun kendisidir. Bu nedenle kamu yayıncılığında çıkar gruplarının
siyasi iradenin etkisinde kalmaksızın yayın yapılması esas olmalıdır. Devletin yayıncılığa 
müdahalesinden ziyade, devletin hazırladığı yasalar ile yayıncılığın denetlenmesi söz konusu 

Kamu hizmeti yayıncılığının hedef kitlesi tüm ülkedir. Bu nedenle tüm vatandaşların yayın 
sinyallerine erişebilmesini sağlamakla mükelleftir. Vatandaşlarının hangi coğrafi koşullarda 
yaşadığından bağımsız olarak tüm vatandaşlarına yayın sinyallerini göndermek, temel ilkedir. 

ari (tecimsel) yayıncılık ile sinyal gönderimi konusunda bile farklılaşmaktadır. Ticari 
yayınların odak noktası kâr elde etmektir. İzleyicinin geneline ulaşarak onların eğlence ihtiyacını 
karşılamak, ticari yayıncılığın ana hedeflerindendir. Ancak kamu yayıncılığının amacı, izleyicilerin 
ulusal kimliği ve aidiyet duygusunu hissetmesini sağlamak ve ulusal birlik ve beraberliği sağlayacak 

(Yaylalı, 2010:54). 

Kamu hizmeti yayıncılığı, ulusallık fikriyle bağlantılıdır. Kamu hizmeti yayıncılığında aynı coğrafya 
içinde benzer kültürel değerleri taşıyan insanlar için yayın yapılması ve ulus birliğinin korunması, bu 
birliğe zarar verebilecek iç ve dış unsurların düşman olarak görülmesi gerektiğine olan inanç ile 

ada insanları bilinçlendirmesi ve eğitmesi gerekliliği gerekçesiyle kamu yararı 
doğrultusunda yayın yapılmaktadır (Mutlu, 2001:16). Kamu hizmeti yayıncılığı, adeta bir sacayağı 
üzerinde yükselmektedir. Mülkiyet, denetim ve finansman kamu hizmeti yayıncılığının sacayağını 
oluşturmaktadır. Bu üç faktör, kamu hizmeti yayıncılığın temel özelliğini de belirlemektedir. Buna 
göre kamu hizmeti yayıncılığının özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:  

: İdeal bir kamu hizmeti yayıncılığı modeli, siyasi iktidar ile hiçbir organik bağın 

olmadığı ve özerk bir yapılanmadır. Devletin yayıncılıkta üstlenebileceği tek rol, iletim altyapısının 

: Kamu hizmeti yayıncılığında temel gelir kalemleri televizyon 

an ruhsat ücreti, reklam geliri ve devletten sağlanan yardımlardır.  

: Kamu hizmeti yayıncılığında program yapımcılarının en fazla üzerinde 

durdukları konu geniş bir yelpazedeki izleyici kitlesinin ihtiyaçlarına uygun programları 

mektir. Bu nedenle çoğunlukla birden fazla kanala sahip olan kamu yayıncıları, farklı 

kanallarında hem genele hem de azınlığa yönelik yayınlar yaparak çoğulcu bir yapı 

(Aziz, 2013:63). 

: Evrensel erişim özelliği ile halkın eşit bir şekilde radyo ve televizyon sinyallerini 

Yayınların toplumun tüm kesimlerine hitap edilmesi ve kamu yayın 

kuruluşlarının program çeşitliliğinin sağlanmasıdır. 

lmaktadır. Ancak bu ayrım her zaman doğru sonuçlar vermemektedir. 
Kamu yayıncılığında sorumlu olunan kişi tecimsel yayıncılıkta olduğu gibi doğrudan kurumun sahibi 
değil, doğrudan doğruya kamunun kendisidir. Bu nedenle kamu yayıncılığında çıkar gruplarının ve 
siyasi iradenin etkisinde kalmaksızın yayın yapılması esas olmalıdır. Devletin yayıncılığa 
müdahalesinden ziyade, devletin hazırladığı yasalar ile yayıncılığın denetlenmesi söz konusu 

itlesi tüm ülkedir. Bu nedenle tüm vatandaşların yayın 
sinyallerine erişebilmesini sağlamakla mükelleftir. Vatandaşlarının hangi coğrafi koşullarda 
yaşadığından bağımsız olarak tüm vatandaşlarına yayın sinyallerini göndermek, temel ilkedir. 

ari (tecimsel) yayıncılık ile sinyal gönderimi konusunda bile farklılaşmaktadır. Ticari 
yayınların odak noktası kâr elde etmektir. İzleyicinin geneline ulaşarak onların eğlence ihtiyacını 

ıncılığının amacı, izleyicilerin 
ulusal kimliği ve aidiyet duygusunu hissetmesini sağlamak ve ulusal birlik ve beraberliği sağlayacak 

eti yayıncılığında aynı coğrafya 
içinde benzer kültürel değerleri taşıyan insanlar için yayın yapılması ve ulus birliğinin korunması, bu 
birliğe zarar verebilecek iç ve dış unsurların düşman olarak görülmesi gerektiğine olan inanç ile 

ada insanları bilinçlendirmesi ve eğitmesi gerekliliği gerekçesiyle kamu yararı 
. Kamu hizmeti yayıncılığı, adeta bir sacayağı 

ının sacayağını 
oluşturmaktadır. Bu üç faktör, kamu hizmeti yayıncılığın temel özelliğini de belirlemektedir. Buna 

iktidar ile hiçbir organik bağın 

olmadığı ve özerk bir yapılanmadır. Devletin yayıncılıkta üstlenebileceği tek rol, iletim altyapısının 

: Kamu hizmeti yayıncılığında temel gelir kalemleri televizyon 

: Kamu hizmeti yayıncılığında program yapımcılarının en fazla üzerinde 

durdukları konu geniş bir yelpazedeki izleyici kitlesinin ihtiyaçlarına uygun programları 

mektir. Bu nedenle çoğunlukla birden fazla kanala sahip olan kamu yayıncıları, farklı 

kanallarında hem genele hem de azınlığa yönelik yayınlar yaparak çoğulcu bir yapı 

şit bir şekilde radyo ve televizyon sinyallerini 

Yayınların toplumun tüm kesimlerine hitap edilmesi ve kamu yayın 
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 Ulusal Birlik ve Beraberliği Koruma:

oluşan ülkelerin olmadığı göz önüne alındığında, kamu hizmeti yayıncılığının, ülke içerisinde ulusal 

birlik ve beraberliği koruyacak şekilde yapılmasıdır

Özellikle dijital yayıncılığın gelişimi ile bir
sırasında toplumsal görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli mali, teknik ve 
koşulları sağlaması önemlidir. Sayısal ortamda bilgi, eğitim ve kültür alanında yeni tematik kanalları
kurulması bu kapsamda değerlendirilebilmektedir. 

Kamu hizmeti yayınlarının dijital çağda gelişimi için temel ilkelerden biri evrenselliktir. Kablo 
yayıncılığı ve uydu yayıncılığı gibi özellikle program ve kanal seçeneklerinin bol olduğu sayısal 
ortamlarda seyircilerin parçalanma riski göz önüne alındığında, toplumu birleştirici özelliği olan ve 
genele hitap eden yayınların yapılabilmesi için yasal, ekonomik ve teknik koşullar oluşturabilmelidir.

2. Dünyada Faaliyet Gösteren Kamu Yayıncıları

Kamu hizmeti yayıncılığının öncüsü İngiliz BBC (British BroadcastingCompany)’dir. BBC, 1922 
yılında devletin inisiyatifi ile kurulan, hisselerinin yüzde 60’ı altı radyoelektrik malzeme üreticisi 
tarafından paylaşılan, geri kalanı ise 200 küçük üreticide ol
ise devlet tarafından satın alınarak kamulaştırılmıştır. İngiltere’nin siyasi geleneği ile paralel olarak 
BBC, hükümetin etkisinden uzak bir yayın politikası benimsemiştir. Bu uzaklığı da yönetim için 
atanan 12 kişilik bir genel müdürler konseyi sayesinde garanti etmektedir. 1927’de kamulaştırılan 
BBC’de ilk düzenli televizyon yayınları 2 Kasım 1936’da başlamıştır 

BBC gelirlerinin büyük çoğunluğunu ruhsat ücretinden elde etmektedir. Reklama ye
kamu hizmeti yayıncılık ilkelerini benimseyen BBC, BBC ürünlerini pazarlayan ve BBC Prime ve 
BBC World gibi reklam alan televizyon kanallarını yöneten Worldwideiş sistemi ile ciddi gelir elde 
etmektedir. Uluslararası olarak yayın yapan bu kan
reklam almamaktadır. Bu iş modeli ile BBC’nin gerçek bir kamu hizmeti yayıncılığı politikası 
sürdürdüğünü söyleyebilmek mümkündür 

Kamu hizmetinin finansmanının doğrudan halk tar
benimseyen kuruluşların yaptığı yayınlar nedeniyle düşen izleyici sayısı gibi nedenlerle kamu 
yayıncılığının tecimsel bir hale gelmesi söz konusu olmuştur. Bu durum kamu yayıncılığı görevi 
üstlenen kuruluşların popülist ve pragmatist yayıncılık ilkelerine göre yayın yapmasına neden 
olmuştur. Dolayısıyla pazar baskısı içerik tercihini etkilemiştir 

Bu noktada BBC (İngiltere), SVT (İsveç), DR (Danimarka) ve NRK (Norveç) gibi finansmanını li
ücretleriyle sağlayan kamu yayıncıları, ticarileşmenin getirdiği olumsuzluklardan etkilenmemiştir. Bu 
kurumlar, lisans ücretleri sayesinde elde ettikleri gelirler ile pazarın öngörülemeyen faktörlerinden 
minimal seviyede etkilenmiş, kamu yayıncılığı a
imkânına kavuşmuştur. İngiliz BBC ile benzer şekilde Alman ARD ve ZDF gibi büyük ve güçlü 
kanallar da ticari pazarın aşırılıklarından etkilenmeden varlıklarını sürdürmektedir 
2010:122). 

Avrupa’daki kamu hizmeti yayıncıları, onlarca yıllık tecrübeye sahip büyük ve yapısal açıdan 
karmaşık organizasyonlardır. Hemen hemen hepsi pazar veya yönetilen ekonomideki tekel 
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Ulusal Birlik ve Beraberliği Koruma: Günümüzde tamamen homojen yapıda bir ulustan 

oluşan ülkelerin olmadığı göz önüne alındığında, kamu hizmeti yayıncılığının, ülke içerisinde ulusal 

birlik ve beraberliği koruyacak şekilde yapılmasıdır (Önen & Tanyıldızı, 2010:85).  

Özellikle dijital yayıncılığın gelişimi ile birlikte kamu hizmeti yayıncılarının sayısal ortama uyumu 
sırasında toplumsal görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli mali, teknik ve 
koşulları sağlaması önemlidir. Sayısal ortamda bilgi, eğitim ve kültür alanında yeni tematik kanalları
kurulması bu kapsamda değerlendirilebilmektedir.  

Kamu hizmeti yayınlarının dijital çağda gelişimi için temel ilkelerden biri evrenselliktir. Kablo 
yayıncılığı ve uydu yayıncılığı gibi özellikle program ve kanal seçeneklerinin bol olduğu sayısal 

da seyircilerin parçalanma riski göz önüne alındığında, toplumu birleştirici özelliği olan ve 
genele hitap eden yayınların yapılabilmesi için yasal, ekonomik ve teknik koşullar oluşturabilmelidir.

2. Dünyada Faaliyet Gösteren Kamu Yayıncıları 

Kamu hizmeti yayıncılığının öncüsü İngiliz BBC (British BroadcastingCompany)’dir. BBC, 1922 
yılında devletin inisiyatifi ile kurulan, hisselerinin yüzde 60’ı altı radyoelektrik malzeme üreticisi 
tarafından paylaşılan, geri kalanı ise 200 küçük üreticide olan bir şirket olarak kurulmuştur. 1927’de 
ise devlet tarafından satın alınarak kamulaştırılmıştır. İngiltere’nin siyasi geleneği ile paralel olarak 
BBC, hükümetin etkisinden uzak bir yayın politikası benimsemiştir. Bu uzaklığı da yönetim için 

ilik bir genel müdürler konseyi sayesinde garanti etmektedir. 1927’de kamulaştırılan 
BBC’de ilk düzenli televizyon yayınları 2 Kasım 1936’da başlamıştır (Jeanneney, 2006:215)

BBC gelirlerinin büyük çoğunluğunu ruhsat ücretinden elde etmektedir. Reklama ye
kamu hizmeti yayıncılık ilkelerini benimseyen BBC, BBC ürünlerini pazarlayan ve BBC Prime ve 
BBC World gibi reklam alan televizyon kanallarını yöneten Worldwideiş sistemi ile ciddi gelir elde 
etmektedir. Uluslararası olarak yayın yapan bu kanallara reklam alırken İngiltere içerisindeki yayınlar 
reklam almamaktadır. Bu iş modeli ile BBC’nin gerçek bir kamu hizmeti yayıncılığı politikası 
sürdürdüğünü söyleyebilmek mümkündür (Yanardağoğlu, 2013:32). 

Kamu hizmetinin finansmanının doğrudan halk tarafından yapılması, ancak ticari yayıncılık ilkelerini 
benimseyen kuruluşların yaptığı yayınlar nedeniyle düşen izleyici sayısı gibi nedenlerle kamu 
yayıncılığının tecimsel bir hale gelmesi söz konusu olmuştur. Bu durum kamu yayıncılığı görevi 

luşların popülist ve pragmatist yayıncılık ilkelerine göre yayın yapmasına neden 
olmuştur. Dolayısıyla pazar baskısı içerik tercihini etkilemiştir (İsbir, 2007:49) 

Bu noktada BBC (İngiltere), SVT (İsveç), DR (Danimarka) ve NRK (Norveç) gibi finansmanını li
ücretleriyle sağlayan kamu yayıncıları, ticarileşmenin getirdiği olumsuzluklardan etkilenmemiştir. Bu 
kurumlar, lisans ücretleri sayesinde elde ettikleri gelirler ile pazarın öngörülemeyen faktörlerinden 
minimal seviyede etkilenmiş, kamu yayıncılığı anlayışından uzaklaşmadan yayınlarını sürdürme 
imkânına kavuşmuştur. İngiliz BBC ile benzer şekilde Alman ARD ve ZDF gibi büyük ve güçlü 
kanallar da ticari pazarın aşırılıklarından etkilenmeden varlıklarını sürdürmektedir 

mu hizmeti yayıncıları, onlarca yıllık tecrübeye sahip büyük ve yapısal açıdan 
karmaşık organizasyonlardır. Hemen hemen hepsi pazar veya yönetilen ekonomideki tekel 

ojen yapıda bir ulustan 

oluşan ülkelerin olmadığı göz önüne alındığında, kamu hizmeti yayıncılığının, ülke içerisinde ulusal 

likte kamu hizmeti yayıncılarının sayısal ortama uyumu 
sırasında toplumsal görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli mali, teknik ve 
koşulları sağlaması önemlidir. Sayısal ortamda bilgi, eğitim ve kültür alanında yeni tematik kanalların 

Kamu hizmeti yayınlarının dijital çağda gelişimi için temel ilkelerden biri evrenselliktir. Kablo 
yayıncılığı ve uydu yayıncılığı gibi özellikle program ve kanal seçeneklerinin bol olduğu sayısal 

da seyircilerin parçalanma riski göz önüne alındığında, toplumu birleştirici özelliği olan ve 
genele hitap eden yayınların yapılabilmesi için yasal, ekonomik ve teknik koşullar oluşturabilmelidir. 

Kamu hizmeti yayıncılığının öncüsü İngiliz BBC (British BroadcastingCompany)’dir. BBC, 1922 
yılında devletin inisiyatifi ile kurulan, hisselerinin yüzde 60’ı altı radyoelektrik malzeme üreticisi 

an bir şirket olarak kurulmuştur. 1927’de 
ise devlet tarafından satın alınarak kamulaştırılmıştır. İngiltere’nin siyasi geleneği ile paralel olarak 
BBC, hükümetin etkisinden uzak bir yayın politikası benimsemiştir. Bu uzaklığı da yönetim için 

ilik bir genel müdürler konseyi sayesinde garanti etmektedir. 1927’de kamulaştırılan 
(Jeanneney, 2006:215). 

BBC gelirlerinin büyük çoğunluğunu ruhsat ücretinden elde etmektedir. Reklama yer vermeksizin 
kamu hizmeti yayıncılık ilkelerini benimseyen BBC, BBC ürünlerini pazarlayan ve BBC Prime ve 
BBC World gibi reklam alan televizyon kanallarını yöneten Worldwideiş sistemi ile ciddi gelir elde 

allara reklam alırken İngiltere içerisindeki yayınlar 
reklam almamaktadır. Bu iş modeli ile BBC’nin gerçek bir kamu hizmeti yayıncılığı politikası 

afından yapılması, ancak ticari yayıncılık ilkelerini 
benimseyen kuruluşların yaptığı yayınlar nedeniyle düşen izleyici sayısı gibi nedenlerle kamu 
yayıncılığının tecimsel bir hale gelmesi söz konusu olmuştur. Bu durum kamu yayıncılığı görevi 

luşların popülist ve pragmatist yayıncılık ilkelerine göre yayın yapmasına neden 

Bu noktada BBC (İngiltere), SVT (İsveç), DR (Danimarka) ve NRK (Norveç) gibi finansmanını lisans 
ücretleriyle sağlayan kamu yayıncıları, ticarileşmenin getirdiği olumsuzluklardan etkilenmemiştir. Bu 
kurumlar, lisans ücretleri sayesinde elde ettikleri gelirler ile pazarın öngörülemeyen faktörlerinden 

nlayışından uzaklaşmadan yayınlarını sürdürme 
imkânına kavuşmuştur. İngiliz BBC ile benzer şekilde Alman ARD ve ZDF gibi büyük ve güçlü 
kanallar da ticari pazarın aşırılıklarından etkilenmeden varlıklarını sürdürmektedir (Yaylalı, 

mu hizmeti yayıncıları, onlarca yıllık tecrübeye sahip büyük ve yapısal açıdan 
karmaşık organizasyonlardır. Hemen hemen hepsi pazar veya yönetilen ekonomideki tekel 
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aşamasından çok kanallı, multimedya, yakınsama ve dijital geçiş gibi evrim değişiklikleri y
Kamu yayıncıları göreceli olarak daha iyi kaynaklara sahiptir ve büyük hedef kitlelerine ve oldukça 
güvenilir bir kredibiliteye sahiptir
liberalleşmesi ile birlikte kamu hizmeti yayıncılı
ilkesi olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise demokrasinin 
önemli bir bileşeni olarak görülmektedir

Balkan ülkelerinden Sırbistan’da 2010 yılına kadar Sırbistan nüfusunun tamamına erişebilen 186’sı 
korsan, 1072 yazılı ve görsel medya kuruluşu bulunmaktaydı. Hemen hemen aynı programların dönüp 
dolaştığı bu kanallar sürekli eleştirilmekteydi. 2012 yılına gelindiğinde kamu hizmeti yayıncı
yapana RTS de dâhil olmak üzere toplam 6 yayın kuruluşu lisans alarak yayıncılığa başlamıştır. Ancak 
RTS kamu hizmeti yayıncılığı anlayışından çıkarak devlet yayıncılığına yönelmiştir. Kanalda 
yayınlanan özellikle haber bültenlerinde politik baskı ve 
ülkenin ekonomik koşullarına ilişkin de sınırlı ve yanlı bilgiler sunulmaktadır 
2014:43). 

ABD’de ise kamu hizmeti yayıncılığı 1950’lerde tecimsel yayımcılığa tepki olarak ortaya çıkmış ve 
Kamu Televizyonları Örgütü (PublicBroadcasting Service 
ABD’deki kamu yayıncılığı hizmeti, başta devlet dışı fonlara dayandığı için, diğer ülkelerdeki 
yayıncılık hizmetlerinden farklıdır. Hükümet piyasa çözümlerini tercih etmekte
tartışmalar çoğu kez serbestleşme ile ilgilidir. Bununla birlikte, güçlü yerel istasyonların bulunması 
nedeniyle, tüm eyaletlerde kamu iletişim servisi bulunur. Bugün, ABD nüfusunun yüzde 95'inden 
fazlası kamu yayıncılığının kablosuz 
yayıncılığının amacı yüksek kaliteli, eğlenceli, bilgilendirici ve eğitsel içerikli kültürel olarak farklı 
programlama geliştirmektir(Rabêlo, Garcia
televizyonunun mevcut durumu, vatandaşların her türlü elektronik kitle iletişim araçlarıyla televizyon 
yayınlarına ulaşma hakkının olduğunu söyleyen Anayasanın üçüncü maddesini ihlal etmektedir. 
Bunun nedeni, devlete ait ana televizyon kanalların sinyallerinin 
Brezilya'da 27 eyalet ve 5,507 şehir vardır. Ancak yalnızca beş eyaletteki birkaç kentte ve ülkenin 
başkentinde halkın doğrudan ve ücretsiz kamuya açık TV sinyaline erişimi bulunmaktadır. Kamu 
televizyon programlarının tümüne ücr
birlikte, nüfusun yalnızca yüzde 27'sinde kablolu TV erişimi bulunmaktadır. Bu, çoğu eyalette 
vatandaşların bu kamu hizmeti için ücret ödemesi gerektiği anlamına gelmektedir 
Murillo, & Couto, 2017:474). 

Kanada’yı incelediğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Özellikle güneydeki 
şehirlerin Amerikan yayınlarına kolaylıkla erişebilmesi, Kanada’nın zorlu coğrafyası, Amerikan 
yayınlarına erişimin, Kanada’nın kendi prog
Kanada yayıncılığı, dünyanın geri kalanından çok daha önce küreselleşmeyi tercih etmiştir. Yalnızca 
Kanada’nın Fransız etkisindeki bölgelerinde kamu hizmeti yayıncılığı görülmektedir. Bu bölgedeki 
düzenlemeler, Kanada medya endüstrisini korumak ve desteklemek amacı taşımaktadır 
2016:351).   

Kuzey ülkelerindeki kamu hizmeti yayıncılığına bakıldığında kamu hizmeti yayıncılığının 1920’li 
yıllarda radyo yayınları ile başladığı görülmekle birlikte,
yayıncılığının ilk örneklerinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda başladığı görülmektedir. Bu yıllarda, 
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aşamasından çok kanallı, multimedya, yakınsama ve dijital geçiş gibi evrim değişiklikleri y
Kamu yayıncıları göreceli olarak daha iyi kaynaklara sahiptir ve büyük hedef kitlelerine ve oldukça 
güvenilir bir kredibiliteye sahiptir(Njegovan & Sidanin, 2014:86). Batı Avrupa’da yayıncılığın 
liberalleşmesi ile birlikte kamu hizmeti yayıncılığı, ulusal ve Avrupa medya politikaların temel bir 
ilkesi olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise demokrasinin 
önemli bir bileşeni olarak görülmektedir (Önen & Tanyıldızı, 2010:154).  

2010 yılına kadar Sırbistan nüfusunun tamamına erişebilen 186’sı 
korsan, 1072 yazılı ve görsel medya kuruluşu bulunmaktaydı. Hemen hemen aynı programların dönüp 
dolaştığı bu kanallar sürekli eleştirilmekteydi. 2012 yılına gelindiğinde kamu hizmeti yayıncı
yapana RTS de dâhil olmak üzere toplam 6 yayın kuruluşu lisans alarak yayıncılığa başlamıştır. Ancak 
RTS kamu hizmeti yayıncılığı anlayışından çıkarak devlet yayıncılığına yönelmiştir. Kanalda 
yayınlanan özellikle haber bültenlerinde politik baskı ve sansüre sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca 
ülkenin ekonomik koşullarına ilişkin de sınırlı ve yanlı bilgiler sunulmaktadır (Njegovan & Sidanin, 

ABD’de ise kamu hizmeti yayıncılığı 1950’lerde tecimsel yayımcılığa tepki olarak ortaya çıkmış ve 
elevizyonları Örgütü (PublicBroadcasting Service – PBS) kurulmuştur 

ABD’deki kamu yayıncılığı hizmeti, başta devlet dışı fonlara dayandığı için, diğer ülkelerdeki 
yayıncılık hizmetlerinden farklıdır. Hükümet piyasa çözümlerini tercih etmektedir ve konuyla ilgili 
tartışmalar çoğu kez serbestleşme ile ilgilidir. Bununla birlikte, güçlü yerel istasyonların bulunması 
nedeniyle, tüm eyaletlerde kamu iletişim servisi bulunur. Bugün, ABD nüfusunun yüzde 95'inden 
fazlası kamu yayıncılığının kablosuz iletişim sinyallerine erişebilmektedir. ABD’deki kamu 
yayıncılığının amacı yüksek kaliteli, eğlenceli, bilgilendirici ve eğitsel içerikli kültürel olarak farklı 

(Rabêlo, Garcia-Murillo, & Couto, 2017:75).Brezilya’da ise kamu 
izyonunun mevcut durumu, vatandaşların her türlü elektronik kitle iletişim araçlarıyla televizyon 

yayınlarına ulaşma hakkının olduğunu söyleyen Anayasanın üçüncü maddesini ihlal etmektedir. 
Bunun nedeni, devlete ait ana televizyon kanalların sinyallerinin tüm ülkeye ulaşamamasıdır. 
Brezilya'da 27 eyalet ve 5,507 şehir vardır. Ancak yalnızca beş eyaletteki birkaç kentte ve ülkenin 
başkentinde halkın doğrudan ve ücretsiz kamuya açık TV sinyaline erişimi bulunmaktadır. Kamu 
televizyon programlarının tümüne ücretli özel kablo veya uydu hizmetleri yoluyla erişilebilmekle 
birlikte, nüfusun yalnızca yüzde 27'sinde kablolu TV erişimi bulunmaktadır. Bu, çoğu eyalette 
vatandaşların bu kamu hizmeti için ücret ödemesi gerektiği anlamına gelmektedir (Rabêlo, Garcia

Kanada’yı incelediğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Özellikle güneydeki 
şehirlerin Amerikan yayınlarına kolaylıkla erişebilmesi, Kanada’nın zorlu coğrafyası, Amerikan 
yayınlarına erişimin, Kanada’nın kendi programlarını üretmesinden daha ucuz olması gibi nedenlerle 
Kanada yayıncılığı, dünyanın geri kalanından çok daha önce küreselleşmeyi tercih etmiştir. Yalnızca 
Kanada’nın Fransız etkisindeki bölgelerinde kamu hizmeti yayıncılığı görülmektedir. Bu bölgedeki 

enlemeler, Kanada medya endüstrisini korumak ve desteklemek amacı taşımaktadır 

Kuzey ülkelerindeki kamu hizmeti yayıncılığına bakıldığında kamu hizmeti yayıncılığının 1920’li 
yıllarda radyo yayınları ile başladığı görülmekle birlikte, bugünkü anlamıyla kamu hizmeti 
yayıncılığının ilk örneklerinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda başladığı görülmektedir. Bu yıllarda, 

aşamasından çok kanallı, multimedya, yakınsama ve dijital geçiş gibi evrim değişiklikleri yaşamıştır. 
Kamu yayıncıları göreceli olarak daha iyi kaynaklara sahiptir ve büyük hedef kitlelerine ve oldukça 

Batı Avrupa’da yayıncılığın 
ğı, ulusal ve Avrupa medya politikaların temel bir 

ilkesi olarak varlığını sürdürmektedir. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa ülkelerinde ise demokrasinin 

2010 yılına kadar Sırbistan nüfusunun tamamına erişebilen 186’sı 
korsan, 1072 yazılı ve görsel medya kuruluşu bulunmaktaydı. Hemen hemen aynı programların dönüp 
dolaştığı bu kanallar sürekli eleştirilmekteydi. 2012 yılına gelindiğinde kamu hizmeti yayıncılığı 
yapana RTS de dâhil olmak üzere toplam 6 yayın kuruluşu lisans alarak yayıncılığa başlamıştır. Ancak 
RTS kamu hizmeti yayıncılığı anlayışından çıkarak devlet yayıncılığına yönelmiştir. Kanalda 

sansüre sıklıkla rastlanmaktadır. Ayrıca 
(Njegovan & Sidanin, 

ABD’de ise kamu hizmeti yayıncılığı 1950’lerde tecimsel yayımcılığa tepki olarak ortaya çıkmış ve 
PBS) kurulmuştur (İşcan, 2017). 

ABD’deki kamu yayıncılığı hizmeti, başta devlet dışı fonlara dayandığı için, diğer ülkelerdeki 
dir ve konuyla ilgili 

tartışmalar çoğu kez serbestleşme ile ilgilidir. Bununla birlikte, güçlü yerel istasyonların bulunması 
nedeniyle, tüm eyaletlerde kamu iletişim servisi bulunur. Bugün, ABD nüfusunun yüzde 95'inden 

iletişim sinyallerine erişebilmektedir. ABD’deki kamu 
yayıncılığının amacı yüksek kaliteli, eğlenceli, bilgilendirici ve eğitsel içerikli kültürel olarak farklı 

.Brezilya’da ise kamu 
izyonunun mevcut durumu, vatandaşların her türlü elektronik kitle iletişim araçlarıyla televizyon 

yayınlarına ulaşma hakkının olduğunu söyleyen Anayasanın üçüncü maddesini ihlal etmektedir. 
tüm ülkeye ulaşamamasıdır. 

Brezilya'da 27 eyalet ve 5,507 şehir vardır. Ancak yalnızca beş eyaletteki birkaç kentte ve ülkenin 
başkentinde halkın doğrudan ve ücretsiz kamuya açık TV sinyaline erişimi bulunmaktadır. Kamu 

etli özel kablo veya uydu hizmetleri yoluyla erişilebilmekle 
birlikte, nüfusun yalnızca yüzde 27'sinde kablolu TV erişimi bulunmaktadır. Bu, çoğu eyalette 

(Rabêlo, Garcia-

Kanada’yı incelediğimizde durumun biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Özellikle güneydeki 
şehirlerin Amerikan yayınlarına kolaylıkla erişebilmesi, Kanada’nın zorlu coğrafyası, Amerikan 

ramlarını üretmesinden daha ucuz olması gibi nedenlerle 
Kanada yayıncılığı, dünyanın geri kalanından çok daha önce küreselleşmeyi tercih etmiştir. Yalnızca 
Kanada’nın Fransız etkisindeki bölgelerinde kamu hizmeti yayıncılığı görülmektedir. Bu bölgedeki 

enlemeler, Kanada medya endüstrisini korumak ve desteklemek amacı taşımaktadır (Taylor, 

Kuzey ülkelerindeki kamu hizmeti yayıncılığına bakıldığında kamu hizmeti yayıncılığının 1920’li 
bugünkü anlamıyla kamu hizmeti 

yayıncılığının ilk örneklerinin 1950’li ve 1960’lı yıllarda başladığı görülmektedir. Bu yıllarda, 
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günümüzün kamu hizmeti yayıncılığının karakteri yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. İçeriğinin 
kapsamı daha geniş bir hale gelmiş ve hem gazetecilik içeriği hem de eğlence rolü artmıştır. Kamu 
hizmeti yayıncılığının bağımsızlığınıngüçlenmesinde profesyonel profilinin artırılmasının önemli rolü 
olmuştur. Kamu hizmeti yayıncılığı politikası,yayıncılığın önemli bir demokratik misyonu
hareketle, habere, güncel olaylara ve kültüre odaklandığı anlamına gelmekteydi.Ancak geniş bir içerik 
profilinin, genel halka yönelik bir radyo ve televizyon hizmeti olarak meşruluğunda önemli olduğu 
düşünülüyordu(Hujanen, Weibull, & Harrie, 20

Tablo 1. İskandinav Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Kamu Hizmeti Yayın Kuruluşları
Ülke Kanal

Danimarka 

DR1

DR2

DR Update

DR Ramasjang

DR K

DR HD

Finlandiya 

YLE TV1

YLE TV2

YLE Teema

YLE Fem (Önceden FST 5)

İzlanda RUV

Norveç 

NRK1

NRK2

NRK3/Super

İsveç 

SVT1

SVT2

SVTB3

SVT24

Kunskapskanalen (SVT/UR)
Kaynak: (Hujanen, Weibull, & Harrie, 2013:72)
 
3.TRT ile İlgili Yapılan Araştırmalar

Türkiye’de televizyon yayınlarının TRT Kurumu altında toplanmasının temelinde 27 Mayıs 1960 
Askeri Darbe sürecine giden dönemin koşulları etkili olmuştur. Darbe ile birlikte meclis feshedilmiş 
ve 1924 Anayasası lağvedilmiştir. Yeni bir anayasa hazırlanarak
henüz ortada olmayan televizyon yayınlarının düzenlenmesi 1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde 
hükme bağlanmıştır. Bu durumun sebebini, dönemin iktidar partisi Demokrat Parti’nin radyo 
yayınlarını adeta hükümetin propaga
(Aziz, 2013:143).  

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde kurulması öngörülen radyo ve televizyon yayınlarını yapacak 
kurum, 1963 yılına gelindiğinde 359 Sayılı TRT Kanunu ile kurulmuştur. Böylece 1963 
yapılan radyo yayınları ve o tarihten sonra yapılacak televizyon yayınları, anayasal güvence altına 
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günümüzün kamu hizmeti yayıncılığının karakteri yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. İçeriğinin 
iş ve hem gazetecilik içeriği hem de eğlence rolü artmıştır. Kamu 

hizmeti yayıncılığının bağımsızlığınıngüçlenmesinde profesyonel profilinin artırılmasının önemli rolü 
olmuştur. Kamu hizmeti yayıncılığı politikası,yayıncılığın önemli bir demokratik misyonu
hareketle, habere, güncel olaylara ve kültüre odaklandığı anlamına gelmekteydi.Ancak geniş bir içerik 
profilinin, genel halka yönelik bir radyo ve televizyon hizmeti olarak meşruluğunda önemli olduğu 

(Hujanen, Weibull, & Harrie, 2013:174).  

. İskandinav Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Kamu Hizmeti Yayın Kuruluşları
Kanal Kuruluş Tarihi İçerik

DR1 1951 Genel

DR2 1996 Genel

DR Update 2008 Haber

DR Ramasjang 2009 Çocuk

DR K 2009 Kültürel

DR HD 2009 Genel / Gençlik

YLE TV1 1958 Genel

YLE TV2 1956/1965 Genel

YLE Teema 2001 Kültür

YLE Fem (Önceden FST 5) 2001 Genel (İsveççe)

RUV 1966 Genel

NRK1 1960 Genel

NRK2 1996 Genel

NRK3/Super 2007 Çocuk / Gençlik

SVT1 1957 Genel

SVT2 1969 Genel

SVTB3 2002 Çocuk

SVT24 1999/2002 Tekrarlar ve Haberler

Kunskapskanalen (SVT/UR) 2004 Kültür, Bilim
(Hujanen, Weibull, & Harrie, 2013:72) 

3.TRT ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Türkiye’de televizyon yayınlarının TRT Kurumu altında toplanmasının temelinde 27 Mayıs 1960 
Askeri Darbe sürecine giden dönemin koşulları etkili olmuştur. Darbe ile birlikte meclis feshedilmiş 
ve 1924 Anayasası lağvedilmiştir. Yeni bir anayasa hazırlanarak kabul edilmiş ve bu süreçte radyo ve 
henüz ortada olmayan televizyon yayınlarının düzenlenmesi 1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde 
hükme bağlanmıştır. Bu durumun sebebini, dönemin iktidar partisi Demokrat Parti’nin radyo 
yayınlarını adeta hükümetin propaganda aracı gibi kullanmasına tepki olarak görmek mümkündür 

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde kurulması öngörülen radyo ve televizyon yayınlarını yapacak 
kurum, 1963 yılına gelindiğinde 359 Sayılı TRT Kanunu ile kurulmuştur. Böylece 1963 
yapılan radyo yayınları ve o tarihten sonra yapılacak televizyon yayınları, anayasal güvence altına 

günümüzün kamu hizmeti yayıncılığının karakteri yavaş yavaş gelişmeye başlamıştır. İçeriğinin 
iş ve hem gazetecilik içeriği hem de eğlence rolü artmıştır. Kamu 

hizmeti yayıncılığının bağımsızlığınıngüçlenmesinde profesyonel profilinin artırılmasının önemli rolü 
olmuştur. Kamu hizmeti yayıncılığı politikası,yayıncılığın önemli bir demokratik misyonu olduğundan 
hareketle, habere, güncel olaylara ve kültüre odaklandığı anlamına gelmekteydi.Ancak geniş bir içerik 
profilinin, genel halka yönelik bir radyo ve televizyon hizmeti olarak meşruluğunda önemli olduğu 

. İskandinav Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Kamu Hizmeti Yayın Kuruluşları 
İçerik 

Genel 

Genel 

Haber 

Çocuk 

Kültürel 

Genel / Gençlik 

Genel 

Genel 

Kültür 

Genel (İsveççe) 

Genel 

Genel 

Genel 

/ Gençlik 

Genel 

Genel 

Çocuk 

Tekrarlar ve Haberler 

Kültür, Bilim 

Türkiye’de televizyon yayınlarının TRT Kurumu altında toplanmasının temelinde 27 Mayıs 1960 
Askeri Darbe sürecine giden dönemin koşulları etkili olmuştur. Darbe ile birlikte meclis feshedilmiş 

kabul edilmiş ve bu süreçte radyo ve 
henüz ortada olmayan televizyon yayınlarının düzenlenmesi 1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde 
hükme bağlanmıştır. Bu durumun sebebini, dönemin iktidar partisi Demokrat Parti’nin radyo 

nda aracı gibi kullanmasına tepki olarak görmek mümkündür 

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde kurulması öngörülen radyo ve televizyon yayınlarını yapacak 
kurum, 1963 yılına gelindiğinde 359 Sayılı TRT Kanunu ile kurulmuştur. Böylece 1963 yılına kadar 
yapılan radyo yayınları ve o tarihten sonra yapılacak televizyon yayınları, anayasal güvence altına 
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alınmıştır. İlk olarak Ankara Radyosu, TRT Kurumu çatısı altına alınmıştır. Kanun’da öngörülen 
örgütsel yapı tahsis edilerek Kanun’da öngörüldü
yönetim kurulu ve kurum genel müdürü seçimi yapılarak faaliyetlere başlamıştır 

TRT’nin Anayasa’da öngörülen “özerk” yapısı, 1972 yılında anayasada yapılan bir değişiklik ile 
“tarafsız” yapıya dönüştürülmüştür. 1972 yılında hükümette bulunan koalisyon ortaklarının TRT ile 
ilgili olarak farklı görüşlerde olması, bu değişikliği zorunlu kılmıştır. Yapılan anayasa değişikliği ile 
TRT özerkliğini kaybederek tarafsız bir yapıya bürünmüş, bu da 
kurulu gibi üst yönetiminin atanması, seçilmesi, görev ve yetkilerinde değişikliklere neden olmuştur. 
Bu değişiklikler sonraki yıllarda iktidar sahiplerinin yayınlara daha fazla karışabilmesinin önünü 
açmıştır (Serarslan, 2001:72).  

TRT, 12 Eylül 1980’de yaşanan askeri darbeye kadar mevcut tarafsızlığa dayalı hukuki yapısı ile 
yayınlarını sürdürmüştür. Ancak siyasal iktidarlar TRT’yi denetimleri altında tutma gayreti içine 
girdiğinden TRT giderek tarafsızlığını kaybederek hük
Darbesi’nden sonra tekrar başa dönülerek meclis feshedilmiş, 1961 Anayasası lağvedilmiştir. 6 Kasım 
1982 tarihli referandum sonucunda yeni anayasa kabul edilmiş ve radyo ve televizyon yayınlarını 
düzenleyen 121. Maddesinde değişiklik yapılmıştır 

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde düzenlenen radyo ve televizyon yayınları 1982 Anayasası’nın 
133. Maddesinde düzenlenmiştir. 133. Maddede tıpkı 1961 Anayasası’nda olduğu gibi
kapsamında ve tarafsızlık ilkesine göre yapılacağına ilişkin kuralını getirmekteydi. Yeni anayasanın 
133. Maddesi uyarınca 1 Ocak 1984 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa bazı değişiklikler ile
değişiklik, özel yayınları da düzenleyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 
olmuştur(Tanrıöver, 2012:14).  

3984 Sayılı Kanun, TRT’ye özel olmayıp, Türkiye’deki tüm televizyon yayınlarını düzenlemektedir
Bu yasa ile TRT’nin dışında ve üzerinde yeni bir kurum olan “Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu” 
kurulmuştur. Bu kurul hem tüm televizyon yayınlarını denetlemekte hem de TRT’nin tarafsız yapısını 
korumak amacıyla TRT’nin genel müdür ve yönetim kurulu üyel
bağımsız olarak aday saptama görevini üstlenmektedir. Kurul, TRT’nin üzerinde yer alarak 
yayınlarına karışmadan, yayın sonrasında denetim görevini görmektedir

Türkiye’de televizyon yayınlarının başla
başlamıştır. Dünyada 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlayan televizyon yayınları, Türkiye’ye 
20 yıldan fazla bir süre sonra, 1969’da gelebilmiştir. Televizyon yayını olarak İstanbul Üniversite
bünyesinde denemeler yapılmışsa da TRT’nin yayınları, Türk ve Alman hükümetleri arasındaki ikili 
anlaşmalar sonucunda sağlanan teknik yardım ile 30 Ocak 1968 tarihinde deneme yayınları şeklinde 
başlamıştır. İlk verici Ankara’da 5 KW güç ile faaliyete ge
tarafından izlenebilen bu televizyon yayınları, daha sonra İstanbul’da da yapılmaya başlamıştır. 
Başlangıçta haftada 3 gün ve akşamları 4 saat süre ile yayın yapan Ankara ve İstanbul 
televizyonlarının ardından, televizyon yayınları TRT’nin radyo yayınlarının olduğu İzmir, Mersin, 
Antalya ve Erzurum gibi illerde de yapılmaya başlanmıştır.

1 Temmuz 1984’e gelindiğinde ilk renkli televizyon yayınları yapılmaya başlanmıştır. Televizyon 
yayınlarının başlayabilmesi için y
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alınmıştır. İlk olarak Ankara Radyosu, TRT Kurumu çatısı altına alınmıştır. Kanun’da öngörülen 
örgütsel yapı tahsis edilerek Kanun’da öngörüldüğü şekliyle ve özerk yapıyı sağlamak amacıyla TRT 
yönetim kurulu ve kurum genel müdürü seçimi yapılarak faaliyetlere başlamıştır (Canoruç, 2009:311).

TRT’nin Anayasa’da öngörülen “özerk” yapısı, 1972 yılında anayasada yapılan bir değişiklik ile 
yapıya dönüştürülmüştür. 1972 yılında hükümette bulunan koalisyon ortaklarının TRT ile 

ilgili olarak farklı görüşlerde olması, bu değişikliği zorunlu kılmıştır. Yapılan anayasa değişikliği ile 
TRT özerkliğini kaybederek tarafsız bir yapıya bürünmüş, bu da TRT’nin genel müdür ile yönetim 
kurulu gibi üst yönetiminin atanması, seçilmesi, görev ve yetkilerinde değişikliklere neden olmuştur. 
Bu değişiklikler sonraki yıllarda iktidar sahiplerinin yayınlara daha fazla karışabilmesinin önünü 

TRT, 12 Eylül 1980’de yaşanan askeri darbeye kadar mevcut tarafsızlığa dayalı hukuki yapısı ile 
yayınlarını sürdürmüştür. Ancak siyasal iktidarlar TRT’yi denetimleri altında tutma gayreti içine 
girdiğinden TRT giderek tarafsızlığını kaybederek hükümetlerin yayın aracı haline gelmiştir. 12 Eylül 
Darbesi’nden sonra tekrar başa dönülerek meclis feshedilmiş, 1961 Anayasası lağvedilmiştir. 6 Kasım 
1982 tarihli referandum sonucunda yeni anayasa kabul edilmiş ve radyo ve televizyon yayınlarını 

121. Maddesinde değişiklik yapılmıştır (Hafızoğulları & Tarakçıoğlu, 1998:19)

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde düzenlenen radyo ve televizyon yayınları 1982 Anayasası’nın 
133. Maddesinde düzenlenmiştir. 133. Maddede tıpkı 1961 Anayasası’nda olduğu gibi
kapsamında ve tarafsızlık ilkesine göre yapılacağına ilişkin kuralını getirmekteydi. Yeni anayasanın 
133. Maddesi uyarınca 1 Ocak 1984 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 
yürürlüğe girmiştir. Bu yasa bazı değişiklikler ile günümüzde ulaşmıştır. Bu yasaya yapılan en büyük 
değişiklik, özel yayınları da düzenleyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 

3984 Sayılı Kanun, TRT’ye özel olmayıp, Türkiye’deki tüm televizyon yayınlarını düzenlemektedir
Bu yasa ile TRT’nin dışında ve üzerinde yeni bir kurum olan “Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu” 
kurulmuştur. Bu kurul hem tüm televizyon yayınlarını denetlemekte hem de TRT’nin tarafsız yapısını 
korumak amacıyla TRT’nin genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin atanmasında siyasal iktidardan 
bağımsız olarak aday saptama görevini üstlenmektedir. Kurul, TRT’nin üzerinde yer alarak 
yayınlarına karışmadan, yayın sonrasında denetim görevini görmektedir(Serim, 2007:176)

Türkiye’de televizyon yayınlarının başlaması anayasal olarak yayıncılık tekeli modeli ve TRT ile 
başlamıştır. Dünyada 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlayan televizyon yayınları, Türkiye’ye 
20 yıldan fazla bir süre sonra, 1969’da gelebilmiştir. Televizyon yayını olarak İstanbul Üniversite
bünyesinde denemeler yapılmışsa da TRT’nin yayınları, Türk ve Alman hükümetleri arasındaki ikili 
anlaşmalar sonucunda sağlanan teknik yardım ile 30 Ocak 1968 tarihinde deneme yayınları şeklinde 
başlamıştır. İlk verici Ankara’da 5 KW güç ile faaliyete geçmiştir. Çok sınırlı bir izleyici kitlesi 
tarafından izlenebilen bu televizyon yayınları, daha sonra İstanbul’da da yapılmaya başlamıştır. 
Başlangıçta haftada 3 gün ve akşamları 4 saat süre ile yayın yapan Ankara ve İstanbul 

evizyon yayınları TRT’nin radyo yayınlarının olduğu İzmir, Mersin, 
Antalya ve Erzurum gibi illerde de yapılmaya başlanmıştır. 

1 Temmuz 1984’e gelindiğinde ilk renkli televizyon yayınları yapılmaya başlanmıştır. Televizyon 
yayınlarının başlayabilmesi için yapılan ilk yatırımların renkli yayınlara uygun olarak yapılması 

alınmıştır. İlk olarak Ankara Radyosu, TRT Kurumu çatısı altına alınmıştır. Kanun’da öngörülen 
ğü şekliyle ve özerk yapıyı sağlamak amacıyla TRT 

(Canoruç, 2009:311). 

TRT’nin Anayasa’da öngörülen “özerk” yapısı, 1972 yılında anayasada yapılan bir değişiklik ile 
yapıya dönüştürülmüştür. 1972 yılında hükümette bulunan koalisyon ortaklarının TRT ile 

ilgili olarak farklı görüşlerde olması, bu değişikliği zorunlu kılmıştır. Yapılan anayasa değişikliği ile 
TRT’nin genel müdür ile yönetim 

kurulu gibi üst yönetiminin atanması, seçilmesi, görev ve yetkilerinde değişikliklere neden olmuştur. 
Bu değişiklikler sonraki yıllarda iktidar sahiplerinin yayınlara daha fazla karışabilmesinin önünü 

TRT, 12 Eylül 1980’de yaşanan askeri darbeye kadar mevcut tarafsızlığa dayalı hukuki yapısı ile 
yayınlarını sürdürmüştür. Ancak siyasal iktidarlar TRT’yi denetimleri altında tutma gayreti içine 

ümetlerin yayın aracı haline gelmiştir. 12 Eylül 
Darbesi’nden sonra tekrar başa dönülerek meclis feshedilmiş, 1961 Anayasası lağvedilmiştir. 6 Kasım 
1982 tarihli referandum sonucunda yeni anayasa kabul edilmiş ve radyo ve televizyon yayınlarını 

(Hafızoğulları & Tarakçıoğlu, 1998:19).  

1961 Anayasası’nın 121. Maddesinde düzenlenen radyo ve televizyon yayınları 1982 Anayasası’nın 
133. Maddesinde düzenlenmiştir. 133. Maddede tıpkı 1961 Anayasası’nda olduğu gibi yayın tekeli 
kapsamında ve tarafsızlık ilkesine göre yapılacağına ilişkin kuralını getirmekteydi. Yeni anayasanın 
133. Maddesi uyarınca 1 Ocak 1984 Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 

günümüzde ulaşmıştır. Bu yasaya yapılan en büyük 
değişiklik, özel yayınları da düzenleyen 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kanunu 

3984 Sayılı Kanun, TRT’ye özel olmayıp, Türkiye’deki tüm televizyon yayınlarını düzenlemektedir. 
Bu yasa ile TRT’nin dışında ve üzerinde yeni bir kurum olan “Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu” 
kurulmuştur. Bu kurul hem tüm televizyon yayınlarını denetlemekte hem de TRT’nin tarafsız yapısını 

erinin atanmasında siyasal iktidardan 
bağımsız olarak aday saptama görevini üstlenmektedir. Kurul, TRT’nin üzerinde yer alarak 

(Serim, 2007:176).  

ması anayasal olarak yayıncılık tekeli modeli ve TRT ile 
başlamıştır. Dünyada 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelişmeye başlayan televizyon yayınları, Türkiye’ye 
20 yıldan fazla bir süre sonra, 1969’da gelebilmiştir. Televizyon yayını olarak İstanbul Üniversitesi 
bünyesinde denemeler yapılmışsa da TRT’nin yayınları, Türk ve Alman hükümetleri arasındaki ikili 
anlaşmalar sonucunda sağlanan teknik yardım ile 30 Ocak 1968 tarihinde deneme yayınları şeklinde 

çmiştir. Çok sınırlı bir izleyici kitlesi 
tarafından izlenebilen bu televizyon yayınları, daha sonra İstanbul’da da yapılmaya başlamıştır. 
Başlangıçta haftada 3 gün ve akşamları 4 saat süre ile yayın yapan Ankara ve İstanbul 

evizyon yayınları TRT’nin radyo yayınlarının olduğu İzmir, Mersin, 

1 Temmuz 1984’e gelindiğinde ilk renkli televizyon yayınları yapılmaya başlanmıştır. Televizyon 
apılan ilk yatırımların renkli yayınlara uygun olarak yapılması 
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nedeniyle, 1982 yılında yapım stüdyolarının renkliye dönüştürülmesi çalışmaları ile ilk renkli 
yayınların hazırlıklarına başlanmıştır. 1984’te ise renkli yayınlar başlamıştır. İlk yatırımların
yayına uygun olması nedeniyle altyapıda çok fazla değişikliğe gidilmeden renkli yayınlar 
başlayabilmiştir (İlaslan, 2015:212). 

Uzun yıllar tek kanal olarak yayınlarını sürdüren TRT, 1985 yılında başlayan 5. Kalkınma Planı 
çerçevesinde 1986 yılında iki kanallı olarak televizyon yayınlarına devam etmiştir. İkinci kanalın 
yayınları daha çok haber, eğitim ve kültür olarak planlanmıştı
daha kurularak televizyon kanal sayısı üçe yükselmiştir. 1990 yılına gelindiğinde ise eğitim yayını 
yapmak üzere dördüncü kanalını ve yurtdışına yayın yapacak olan TRT
dört yılda TRT’nin kanal sayısı beşe yükselmiştir 

1980’li yılların ortalarında uydu teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte yabancı yayınlar Türkiye’den 
de izlenmeye başlamıştır. Bu dönemde adeta bir çanak anten furyası oluşmuş ve çanak antenle 
yayınları izlemek moda haline gelmiştir. Tam da bu dönemde uydu üzerinden yayın yapan Star 1 
kanalının yayın hayatına başlaması ile 1990 yılında hala anayasal olarak TRT’nin elinde olan 
televizyon yayını tekeli, fiili olarak kırılmıştır. Ardından k
HBB, Flash TV, TGRT gibi birçok televizyon kanalı yayın hayatına başlamış ve televizyon 
yayıncılığında adeta bir kargaşa dönemi başlamıştır

Yaşanan bu kaos dönemi, 8 Temmuz 1993 Tarih ve 3913 Sayılı K
Maddesindeki televizyon yayıncılığının devlet tekelinde olduğuna ilişkin maddenin değiştirilmesi ile 
sona ermiştir. Anayasada yapılan değişiklik ile 1964’ten bu yana devletin radyo ve televizyon 
yayınlarındaki tekeli kaldırılarak, özel radyo ve televizyonların kuruluşu serbest bırakılmıştır. Bu 
kanun ile gelen önemli bir değişiklik ise TRT’nin 1972’de kaldırılan “özerklik” statüsünün geri 
verilmesidir. Yapılan bu düzenleme ile anayasal olarak “korsan” yayın yapan özel televizyon 
kuruluşları, yasal bir statüye kavuşmuştur. Bu dönemde 2954 Sayılı Kanun’da değişiklikler yapılarak 
20 Nisan 1994 Tarih ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, 2954 Sayılı Kanun’u yürürlükten kal
etmiştir. Örneğin Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK) kaldırılmış, onun yerine Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. RTÜK’ün görev ve yetkilerinde olan yayın durdurma ve 
ekran karartma cezaları sert tepkilere neden olmuş ve zamanla ilgili maddeler değiştirilerek özel radyo 
ve televizyonlara verilen cezalar biraz daha yumuşatılmıştır. 

Kurulduğu 1964’ten, 1990’a kadar kanunen ve fiilen tekel olan TRT, 1990
kanunen tekel olsa da fiilen tekel olma statüsünü kaybetmiştir. Kanunen tekel olduğu dönemde 
anayasal olarak kendisine verilen televizyon yayınlarının yerine getirilmesi görevinden sorumlu 
olduğu için yayınlarını da toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlememişti
dönemde program türleri, eğitim, kültür, haber, eğlence, müzik, reklam ve drama şeklinde 
gruplandırılmışsa da anayasal olarak haber, eğitim ve kültüre yardımcı olma görevinden dolayı bu tip 
yayınlara öncelik verilmiştir.  

2017 yılında TRT kurumu 16 radyo kanalı ile faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu radyolar arasında 
popüler kültüre seslenen TRT FM, Klasik ve yabancı müzik yayını yapan Radyo 3, tematik ve sözel 
programların çoğunlukta olduğu Radyo 1 ön plana gelen radyolar olmuştur. Tematik radyolara 
arasında Alaturka müziği yayınlayan TRT Nağme ve türkü yayını yapan TRT Türkü hedef kitlelere 
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nedeniyle, 1982 yılında yapım stüdyolarının renkliye dönüştürülmesi çalışmaları ile ilk renkli 
yayınların hazırlıklarına başlanmıştır. 1984’te ise renkli yayınlar başlamıştır. İlk yatırımların
yayına uygun olması nedeniyle altyapıda çok fazla değişikliğe gidilmeden renkli yayınlar 

.  

Uzun yıllar tek kanal olarak yayınlarını sürdüren TRT, 1985 yılında başlayan 5. Kalkınma Planı 
çerçevesinde 1986 yılında iki kanallı olarak televizyon yayınlarına devam etmiştir. İkinci kanalın 
yayınları daha çok haber, eğitim ve kültür olarak planlanmıştır. 1989’da “TV 3” adıyla yeni bir kanal 
daha kurularak televizyon kanal sayısı üçe yükselmiştir. 1990 yılına gelindiğinde ise eğitim yayını 
yapmak üzere dördüncü kanalını ve yurtdışına yayın yapacak olan TRT-INT kanalı açılmıştır. Böylece 

n kanal sayısı beşe yükselmiştir (Çankaya, 2003:233).  

1980’li yılların ortalarında uydu teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte yabancı yayınlar Türkiye’den 
de izlenmeye başlamıştır. Bu dönemde adeta bir çanak anten furyası oluşmuş ve çanak antenle 
yayınları izlemek moda haline gelmiştir. Tam da bu dönemde uydu üzerinden yayın yapan Star 1 
kanalının yayın hayatına başlaması ile 1990 yılında hala anayasal olarak TRT’nin elinde olan 
televizyon yayını tekeli, fiili olarak kırılmıştır. Ardından kısa sürede Tele-On, Show TV, Kanal 6, 
HBB, Flash TV, TGRT gibi birçok televizyon kanalı yayın hayatına başlamış ve televizyon 
yayıncılığında adeta bir kargaşa dönemi başlamıştır (Aziz, 2013:154). 

Yaşanan bu kaos dönemi, 8 Temmuz 1993 Tarih ve 3913 Sayılı Kanun ile anayasanın 133. 
Maddesindeki televizyon yayıncılığının devlet tekelinde olduğuna ilişkin maddenin değiştirilmesi ile 
sona ermiştir. Anayasada yapılan değişiklik ile 1964’ten bu yana devletin radyo ve televizyon 

özel radyo ve televizyonların kuruluşu serbest bırakılmıştır. Bu 
kanun ile gelen önemli bir değişiklik ise TRT’nin 1972’de kaldırılan “özerklik” statüsünün geri 
verilmesidir. Yapılan bu düzenleme ile anayasal olarak “korsan” yayın yapan özel televizyon 

uluşları, yasal bir statüye kavuşmuştur. Bu dönemde 2954 Sayılı Kanun’da değişiklikler yapılarak 
20 Nisan 1994 Tarih ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun 
yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, 2954 Sayılı Kanun’u yürürlükten kaldırmamış, bazı maddelerini iptal 
etmiştir. Örneğin Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK) kaldırılmış, onun yerine Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. RTÜK’ün görev ve yetkilerinde olan yayın durdurma ve 

ere neden olmuş ve zamanla ilgili maddeler değiştirilerek özel radyo 
ve televizyonlara verilen cezalar biraz daha yumuşatılmıştır.  

Kurulduğu 1964’ten, 1990’a kadar kanunen ve fiilen tekel olan TRT, 1990-1994 arası kaos döneminde 
en tekel olma statüsünü kaybetmiştir. Kanunen tekel olduğu dönemde 

anayasal olarak kendisine verilen televizyon yayınlarının yerine getirilmesi görevinden sorumlu 
olduğu için yayınlarını da toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlememişti
dönemde program türleri, eğitim, kültür, haber, eğlence, müzik, reklam ve drama şeklinde 
gruplandırılmışsa da anayasal olarak haber, eğitim ve kültüre yardımcı olma görevinden dolayı bu tip 

adyo kanalı ile faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu radyolar arasında 
popüler kültüre seslenen TRT FM, Klasik ve yabancı müzik yayını yapan Radyo 3, tematik ve sözel 
programların çoğunlukta olduğu Radyo 1 ön plana gelen radyolar olmuştur. Tematik radyolara 
rasında Alaturka müziği yayınlayan TRT Nağme ve türkü yayını yapan TRT Türkü hedef kitlelere 

nedeniyle, 1982 yılında yapım stüdyolarının renkliye dönüştürülmesi çalışmaları ile ilk renkli 
yayınların hazırlıklarına başlanmıştır. 1984’te ise renkli yayınlar başlamıştır. İlk yatırımların renkli 
yayına uygun olması nedeniyle altyapıda çok fazla değişikliğe gidilmeden renkli yayınlar 

Uzun yıllar tek kanal olarak yayınlarını sürdüren TRT, 1985 yılında başlayan 5. Kalkınma Planı 
çerçevesinde 1986 yılında iki kanallı olarak televizyon yayınlarına devam etmiştir. İkinci kanalın 

r. 1989’da “TV 3” adıyla yeni bir kanal 
daha kurularak televizyon kanal sayısı üçe yükselmiştir. 1990 yılına gelindiğinde ise eğitim yayını 

INT kanalı açılmıştır. Böylece 

1980’li yılların ortalarında uydu teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte yabancı yayınlar Türkiye’den 
de izlenmeye başlamıştır. Bu dönemde adeta bir çanak anten furyası oluşmuş ve çanak antenle yabancı 
yayınları izlemek moda haline gelmiştir. Tam da bu dönemde uydu üzerinden yayın yapan Star 1 
kanalının yayın hayatına başlaması ile 1990 yılında hala anayasal olarak TRT’nin elinde olan 

On, Show TV, Kanal 6, 
HBB, Flash TV, TGRT gibi birçok televizyon kanalı yayın hayatına başlamış ve televizyon 

anun ile anayasanın 133. 
Maddesindeki televizyon yayıncılığının devlet tekelinde olduğuna ilişkin maddenin değiştirilmesi ile 
sona ermiştir. Anayasada yapılan değişiklik ile 1964’ten bu yana devletin radyo ve televizyon 

özel radyo ve televizyonların kuruluşu serbest bırakılmıştır. Bu 
kanun ile gelen önemli bir değişiklik ise TRT’nin 1972’de kaldırılan “özerklik” statüsünün geri 
verilmesidir. Yapılan bu düzenleme ile anayasal olarak “korsan” yayın yapan özel televizyon 

uluşları, yasal bir statüye kavuşmuştur. Bu dönemde 2954 Sayılı Kanun’da değişiklikler yapılarak 
20 Nisan 1994 Tarih ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkındaki Kanun 

dırmamış, bazı maddelerini iptal 
etmiştir. Örneğin Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu (RTYK) kaldırılmış, onun yerine Radyo ve 
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. RTÜK’ün görev ve yetkilerinde olan yayın durdurma ve 

ere neden olmuş ve zamanla ilgili maddeler değiştirilerek özel radyo 

1994 arası kaos döneminde 
en tekel olma statüsünü kaybetmiştir. Kanunen tekel olduğu dönemde 

anayasal olarak kendisine verilen televizyon yayınlarının yerine getirilmesi görevinden sorumlu 
olduğu için yayınlarını da toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlememiştir. Bu 
dönemde program türleri, eğitim, kültür, haber, eğlence, müzik, reklam ve drama şeklinde 
gruplandırılmışsa da anayasal olarak haber, eğitim ve kültüre yardımcı olma görevinden dolayı bu tip 

adyo kanalı ile faaliyetlerini sürdürmekteydi. Bu radyolar arasında 
popüler kültüre seslenen TRT FM, Klasik ve yabancı müzik yayını yapan Radyo 3, tematik ve sözel 
programların çoğunlukta olduğu Radyo 1 ön plana gelen radyolar olmuştur. Tematik radyolara 
rasında Alaturka müziği yayınlayan TRT Nağme ve türkü yayını yapan TRT Türkü hedef kitlelere 
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yayın yapmaktadır. TRT, 2015 yılında yerel yayın yağan Kent radyolarını açmıştır. Buna göre İstanbul 
Kent Radyo, Ankara Kent Radyo ve İzmir Kent Radyo faaliyet gös
yayınlarına 2017 yılının sonuna kadar sürdürmüştür. 2016 yılında TRT Radyo Haber adlı kanalı açmış 
ancak bu radyo kanalında da tıpkı Kent radyolarında olduğu gibi beklenen başarı yakalanamamıştır.

Tablo 2. TRT’nin Faaliyette Ola
Ulusal Kanallar Bölgesel Kanallar 

Radyo 1 TRT Çukurova Radyosu

TRT FM TRT Trabzon Radyosu

Radyo 3 
TRT GAP Diyarbakır 
Radyosu 

TRT Nağme TRT Antalya Radyosu
TRT Türkü TRT Diyarbakır Radyosu
TRT Radyo Haber   
 
3.1. TRT Kurumu ile İlgili Yapılan Araştırmalar

Ertekin (2012), uluslararası sistemde medyanın kamu diplomasisi ve kamuoyu yaratmadaki önemini 
TRT’nin Türkçe dışında yayın yapan kanalları üzerinden incelemiştir. Kamu diplomasisi ve 
kamuoyunun, o ülkenin stratejileri doğrultusunda oluşturulmasında yasal 
iletişim araçları çekmektedir. Araştırmanın yapıldığı 2012 yılında Türkçe ’den farklı dillerde yayında 
olan televizyon kanalı TRT Avaz, TRT 6 ve radyo kanalları TRT VOT East, TRT VOT World, TRT 
VOT West, TRT Radyo 6 ve Türkiye
TRT’nin kamuoyu oluşturmada etki gücünü araştırmıştır. Ortak tarihi ve kültürel geçmişi 
paylaştığımız Ortadoğu coğrafyasına Arapça, Türki Cumhuriyetlere Türkmence, Kazakça ve 
Özbekçenin yanı sıra Rusça yayın yapan bu kanallar ile bu coğrafyada yaşayanlara Türkiye’nin 
anlatılması hedeflenmektedir.  

Göze (2013), kamu hizmeti yayıncılığının finansman sorununu ve Türkiye’deki mevcut durumu ele 
aldığı çalışmasında TRT’nin ticari yayıncılık ilkelerini benim
sorgulanarak gelir kalemlerine yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Özellikle kamu hizmeti 
yayıncılığının temel geliri olan bandrol geliri ile ülkemizde her zaman gündemi meşgul eden elektrik 
faturaları üzerinden alınan TRT payı tartışma konusu edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 
TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığının göz ardı edildiği, vatandaşın üzerinde bir yük olarak görüldüğü, 
ticari televizyonlar ile kıyaslandığı ve desteklenmediği gözlemlenmiştir. 

Erdemir (2011), TRT’nin tecimsel televizyon kanalları ile giriştiği rekabette reklam pastasındaki 
payını incelediği çalışmasını geçmişten günümüze tarihsel açıdan ele almıştır. 1970’li yılların başında 
TRT’nin reklam serüveni başlamış, çeşitli eksiklikler olmasına rağmen y
parçası haline gelen reklamlardan, tekel olmanın da getirdiği avantajdan yararlanarak ciddi gelir elde 
etmiştir. Ancak 1980’lere gelindiğinde TRT’nin finansman sorunu baş göstermiştir. 1990’larda 
TRT’nin tekelinin kırılmasıyla birlikte reklam pastası genişlemiş ve TRT, tecimsel kanallar ile reklam 
yarışı içine girmek zorunda kalmıştır. Bu durum, günden güne TRT’nin gelir kalemlerinin erimesine 
neden olmuştur.  
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yayın yapmaktadır. TRT, 2015 yılında yerel yayın yağan Kent radyolarını açmıştır. Buna göre İstanbul 
Kent Radyo, Ankara Kent Radyo ve İzmir Kent Radyo faaliyet gösteren üç yerel radyo olarak 
yayınlarına 2017 yılının sonuna kadar sürdürmüştür. 2016 yılında TRT Radyo Haber adlı kanalı açmış 
ancak bu radyo kanalında da tıpkı Kent radyolarında olduğu gibi beklenen başarı yakalanamamıştır.

Tablo 2. TRT’nin Faaliyette Olan Radyoları (2017) 
Yerel Kanallar Uluslararası Kanallar 

TRT Çukurova Radyosu 
TRT Kent Radyo 
Ankara 

Türkiye'nin Sesi Radyosu (AM 
Frekansında) 

TRT Trabzon Radyosu 
TRT Kent Radyo 
İstanbul Memleketim Fm (Uydu 

TRT Kent Radyo İzmir   
TRT Antalya Radyosu     
TRT Diyarbakır Radyosu     

    

3.1. TRT Kurumu ile İlgili Yapılan Araştırmalar 

Ertekin (2012), uluslararası sistemde medyanın kamu diplomasisi ve kamuoyu yaratmadaki önemini 
TRT’nin Türkçe dışında yayın yapan kanalları üzerinden incelemiştir. Kamu diplomasisi ve 
kamuoyunun, o ülkenin stratejileri doğrultusunda oluşturulmasında yasal araçların başını uluslararası 
iletişim araçları çekmektedir. Araştırmanın yapıldığı 2012 yılında Türkçe ’den farklı dillerde yayında 
olan televizyon kanalı TRT Avaz, TRT 6 ve radyo kanalları TRT VOT East, TRT VOT World, TRT 
VOT West, TRT Radyo 6 ve Türkiye’nin Sesi Radyosu (TSR)’nin yayın akışlarını inceleyerek 
TRT’nin kamuoyu oluşturmada etki gücünü araştırmıştır. Ortak tarihi ve kültürel geçmişi 
paylaştığımız Ortadoğu coğrafyasına Arapça, Türki Cumhuriyetlere Türkmence, Kazakça ve 

ça yayın yapan bu kanallar ile bu coğrafyada yaşayanlara Türkiye’nin 

Göze (2013), kamu hizmeti yayıncılığının finansman sorununu ve Türkiye’deki mevcut durumu ele 
aldığı çalışmasında TRT’nin ticari yayıncılık ilkelerini benimseyen kanallar ile olan rekabeti 
sorgulanarak gelir kalemlerine yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Özellikle kamu hizmeti 
yayıncılığının temel geliri olan bandrol geliri ile ülkemizde her zaman gündemi meşgul eden elektrik 

T payı tartışma konusu edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 
TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığının göz ardı edildiği, vatandaşın üzerinde bir yük olarak görüldüğü, 
ticari televizyonlar ile kıyaslandığı ve desteklenmediği gözlemlenmiştir.  

RT’nin tecimsel televizyon kanalları ile giriştiği rekabette reklam pastasındaki 
payını incelediği çalışmasını geçmişten günümüze tarihsel açıdan ele almıştır. 1970’li yılların başında 
TRT’nin reklam serüveni başlamış, çeşitli eksiklikler olmasına rağmen yayın akışının önemli bir 
parçası haline gelen reklamlardan, tekel olmanın da getirdiği avantajdan yararlanarak ciddi gelir elde 
etmiştir. Ancak 1980’lere gelindiğinde TRT’nin finansman sorunu baş göstermiştir. 1990’larda 

ikte reklam pastası genişlemiş ve TRT, tecimsel kanallar ile reklam 
yarışı içine girmek zorunda kalmıştır. Bu durum, günden güne TRT’nin gelir kalemlerinin erimesine 

yayın yapmaktadır. TRT, 2015 yılında yerel yayın yağan Kent radyolarını açmıştır. Buna göre İstanbul 
teren üç yerel radyo olarak 

yayınlarına 2017 yılının sonuna kadar sürdürmüştür. 2016 yılında TRT Radyo Haber adlı kanalı açmış 
ancak bu radyo kanalında da tıpkı Kent radyolarında olduğu gibi beklenen başarı yakalanamamıştır. 

Türkiye'nin Sesi Radyosu (AM 

Memleketim Fm (Uydu Radyosu) 

Ertekin (2012), uluslararası sistemde medyanın kamu diplomasisi ve kamuoyu yaratmadaki önemini 
TRT’nin Türkçe dışında yayın yapan kanalları üzerinden incelemiştir. Kamu diplomasisi ve 

araçların başını uluslararası 
iletişim araçları çekmektedir. Araştırmanın yapıldığı 2012 yılında Türkçe ’den farklı dillerde yayında 
olan televizyon kanalı TRT Avaz, TRT 6 ve radyo kanalları TRT VOT East, TRT VOT World, TRT 

’nin Sesi Radyosu (TSR)’nin yayın akışlarını inceleyerek 
TRT’nin kamuoyu oluşturmada etki gücünü araştırmıştır. Ortak tarihi ve kültürel geçmişi 
paylaştığımız Ortadoğu coğrafyasına Arapça, Türki Cumhuriyetlere Türkmence, Kazakça ve 

ça yayın yapan bu kanallar ile bu coğrafyada yaşayanlara Türkiye’nin 

Göze (2013), kamu hizmeti yayıncılığının finansman sorununu ve Türkiye’deki mevcut durumu ele 
seyen kanallar ile olan rekabeti 

sorgulanarak gelir kalemlerine yönelik eleştirilere yer verilmiştir. Özellikle kamu hizmeti 
yayıncılığının temel geliri olan bandrol geliri ile ülkemizde her zaman gündemi meşgul eden elektrik 

T payı tartışma konusu edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda 
TRT’nin kamu hizmeti yayıncılığının göz ardı edildiği, vatandaşın üzerinde bir yük olarak görüldüğü, 

RT’nin tecimsel televizyon kanalları ile giriştiği rekabette reklam pastasındaki 
payını incelediği çalışmasını geçmişten günümüze tarihsel açıdan ele almıştır. 1970’li yılların başında 

ayın akışının önemli bir 
parçası haline gelen reklamlardan, tekel olmanın da getirdiği avantajdan yararlanarak ciddi gelir elde 
etmiştir. Ancak 1980’lere gelindiğinde TRT’nin finansman sorunu baş göstermiştir. 1990’larda 

ikte reklam pastası genişlemiş ve TRT, tecimsel kanallar ile reklam 
yarışı içine girmek zorunda kalmıştır. Bu durum, günden güne TRT’nin gelir kalemlerinin erimesine 
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Demirkıran (2010), Türk-Arap ilişkileri bağlamında Türkiye’nin yabancı di
uluslararası kamu televizyonu olan TRT Et Türkiye (TRT Arapça)’yı incelendiği çalışmasında 
TRT’nin neden ilk uluslararası kanalını Arapça dilinde yayına aldığını incelemiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında manda yönetimi altındaki Arap co
özellikle Hatay sorununun yaşandığı 1930’lu yıllarda Türkiye, kendi tezlerini Arap kamuoyuna 
duyurabilmek amacıyla ilk kez Arapça yayında bir radyo kanalı kurmuştur. Hatay sorunundan 70 
yıldan fazla bir süre sonra ise 2010 yılında ilk uluslararası televizyon kanalını yine Arapça dilinde 
yayına almıştır. Türkiye’de ilk uluslararası radyonun ve ilk uluslararası televizyon yayınlarının Arapça 
dilinde yapılması, Türkiye’nin dış politikaları ile paralellik 
sorununda olduğu gibi doğrudan kendisini ilgilendiren ve günümüzde olduğu gibi tüm bölgeyi 
ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek ve söz söyleyebilmek adına Arapça yayınlar yapmaktadır.

TRT’nin, Türkiye’nin dış politika hamlelerine uygun olarak yayına aldığı diğer kanallar ise Türkmen 
ve Türki cumhuriyetler coğrafyasına yayın yapan TRT Avrasya, TRT Türk ve TRT Avaz gibi 
kanallardır. Tongut ve Yavuz (2014)
ilişkilerde bu kanalların rolünü değerlendirdiği çalışmasında, bu kanalların Türkiye’nin ata 
topraklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu öne sürmüştür. Ancak ülkemizdeki 1990’lı 
yıllarda yaşanan koalisyonlar dönemleri nedeniyle Türki Cumhuriyetlere yeterince önem verilememiş, 
Rusya bölgedeki ağırlığını artırmış ve Türki Cumhuriyetler ile Türkiye arasındaki bağ zayıflamıştır. 
Türki Cumhuriyetlerdeki Rus hakimiyeti ve Rusçanın toplumsa
bu kanallarda Rusça da yayın yaparak Türki Cumhuriyetlerdeki ağılığını artırmaya çalışmaktadır. 

Çakır ve Bozkurt (2014), televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlarını Hakkari ili ve TRT’nin 
Kürtçe yayın yapan TRT 6 kanalı özelinde incelemiştir. Hakkari il merkezinde tesadüfi örneklem ile 
seçilen 580 yetişkin üzerinde alan araştırması şeklinde uygulanan araştırma sonuçlarına göre 
televizyon izleme motivasyonları Eğlence, Gözetim Kişilerarası Fayda, Zaman Geçirme/A
Rahatlama, Kaçış, Arkadaşlık, Sosyal Etkileşim Ve Enformasyon olarak bulunmuştur. Ancak bu 
televizyon izleme motivasyonları ile kürtçe yayınların izlenmesi arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.  

Toruk (2008), üniversite gençliğinin medya k
çalışmasında 205 üniversite öğrencisi ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında medya 
kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme 
alışkanlıkları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. ATV ve Kanal D gibi tecimsel 
kanalları kız öğrenciler daha çok takip ettiğini belirtirken, TRT 1 ise daha çok erkek öğrenciler 
tarafından takip edilmektedir.  

RTÜK tarafından 2013 yılında gerçekleştir
izlenen kanallar listesinde TRT 1 yüzde 16,2 oranıyla beşinci sırada kendisine yer bulabilmiştir. TRT 
kanallarının yıllar içerisindeki izlenme oranları karşılaştırmasına bakıldığında ise TRT’nin payın
2006’dan bu yana düşüşte olduğu görülmektedir. Ancak katılımcılara sorulan tek bir kanal izleme 
şansları olsaydıhangisini izlemeyi tercih edeceklerine ilişkin soruda ise TRT kanalları yüzde 17,2 ile 
başı çekmiştir Toruk’un (2008) çalışmasında olduğu gib
izlenmektedir. Ayrıca TRT kanallarını izleyenlerin çoğunluğu 41
kanalları en çok Marmara bölgesinde izlenmektedir. Çarpıcı bir sonuç olarak eğitim düzeyi düştükçe, 
TRT izleme oranları yükselmektedir 
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Arap ilişkileri bağlamında Türkiye’nin yabancı dilde yayın yapan ilk 
uluslararası kamu televizyonu olan TRT Et Türkiye (TRT Arapça)’yı incelendiği çalışmasında 
TRT’nin neden ilk uluslararası kanalını Arapça dilinde yayına aldığını incelemiştir. Cumhuriyetin ilk 
yıllarında manda yönetimi altındaki Arap coğrafyasındaki ülkelerle sınırlı iletişime geçmiş, ancak 
özellikle Hatay sorununun yaşandığı 1930’lu yıllarda Türkiye, kendi tezlerini Arap kamuoyuna 
duyurabilmek amacıyla ilk kez Arapça yayında bir radyo kanalı kurmuştur. Hatay sorunundan 70 

ir süre sonra ise 2010 yılında ilk uluslararası televizyon kanalını yine Arapça dilinde 
yayına almıştır. Türkiye’de ilk uluslararası radyonun ve ilk uluslararası televizyon yayınlarının Arapça 
dilinde yapılması, Türkiye’nin dış politikaları ile paralellik göstermektedir. Türkiye, geçmişte Hatay 
sorununda olduğu gibi doğrudan kendisini ilgilendiren ve günümüzde olduğu gibi tüm bölgeyi 
ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek ve söz söyleyebilmek adına Arapça yayınlar yapmaktadır.

politika hamlelerine uygun olarak yayına aldığı diğer kanallar ise Türkmen 
ve Türki cumhuriyetler coğrafyasına yayın yapan TRT Avrasya, TRT Türk ve TRT Avaz gibi 

Tongut ve Yavuz (2014), Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinin ardından Kırgızistan ile 
ilişkilerde bu kanalların rolünü değerlendirdiği çalışmasında, bu kanalların Türkiye’nin ata 
topraklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu öne sürmüştür. Ancak ülkemizdeki 1990’lı 

larda yaşanan koalisyonlar dönemleri nedeniyle Türki Cumhuriyetlere yeterince önem verilememiş, 
Rusya bölgedeki ağırlığını artırmış ve Türki Cumhuriyetler ile Türkiye arasındaki bağ zayıflamıştır. 
Türki Cumhuriyetlerdeki Rus hakimiyeti ve Rusçanın toplumsal hayata hâkim olması nedeniyle TRT, 
bu kanallarda Rusça da yayın yaparak Türki Cumhuriyetlerdeki ağılığını artırmaya çalışmaktadır. 

Çakır ve Bozkurt (2014), televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlarını Hakkari ili ve TRT’nin 
T 6 kanalı özelinde incelemiştir. Hakkari il merkezinde tesadüfi örneklem ile 

seçilen 580 yetişkin üzerinde alan araştırması şeklinde uygulanan araştırma sonuçlarına göre 
televizyon izleme motivasyonları Eğlence, Gözetim Kişilerarası Fayda, Zaman Geçirme/A
Rahatlama, Kaçış, Arkadaşlık, Sosyal Etkileşim Ve Enformasyon olarak bulunmuştur. Ancak bu 
televizyon izleme motivasyonları ile kürtçe yayınların izlenmesi arasında anlamlı bir ilişki 

Toruk (2008), üniversite gençliğinin medya kullanma alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiği 
çalışmasında 205 üniversite öğrencisi ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında medya 
kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme 

zerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. ATV ve Kanal D gibi tecimsel 
kanalları kız öğrenciler daha çok takip ettiğini belirtirken, TRT 1 ise daha çok erkek öğrenciler 

RTÜK tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen televizyon izleme eğilimleri araştırmasında en çok 
izlenen kanallar listesinde TRT 1 yüzde 16,2 oranıyla beşinci sırada kendisine yer bulabilmiştir. TRT 
kanallarının yıllar içerisindeki izlenme oranları karşılaştırmasına bakıldığında ise TRT’nin payın
2006’dan bu yana düşüşte olduğu görülmektedir. Ancak katılımcılara sorulan tek bir kanal izleme 
şansları olsaydıhangisini izlemeyi tercih edeceklerine ilişkin soruda ise TRT kanalları yüzde 17,2 ile 
başı çekmiştir Toruk’un (2008) çalışmasında olduğu gibi TRT kanalları daha çok erkekler tarafından 
izlenmektedir. Ayrıca TRT kanallarını izleyenlerin çoğunluğu 41-60 yaş aralığındaki bireylerdir. TRT 
kanalları en çok Marmara bölgesinde izlenmektedir. Çarpıcı bir sonuç olarak eğitim düzeyi düştükçe, 

oranları yükselmektedir (RTÜK, 2013). 

lde yayın yapan ilk 
uluslararası kamu televizyonu olan TRT Et Türkiye (TRT Arapça)’yı incelendiği çalışmasında 
TRT’nin neden ilk uluslararası kanalını Arapça dilinde yayına aldığını incelemiştir. Cumhuriyetin ilk 

ğrafyasındaki ülkelerle sınırlı iletişime geçmiş, ancak 
özellikle Hatay sorununun yaşandığı 1930’lu yıllarda Türkiye, kendi tezlerini Arap kamuoyuna 
duyurabilmek amacıyla ilk kez Arapça yayında bir radyo kanalı kurmuştur. Hatay sorunundan 70 

ir süre sonra ise 2010 yılında ilk uluslararası televizyon kanalını yine Arapça dilinde 
yayına almıştır. Türkiye’de ilk uluslararası radyonun ve ilk uluslararası televizyon yayınlarının Arapça 

göstermektedir. Türkiye, geçmişte Hatay 
sorununda olduğu gibi doğrudan kendisini ilgilendiren ve günümüzde olduğu gibi tüm bölgeyi 
ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek ve söz söyleyebilmek adına Arapça yayınlar yapmaktadır. 

politika hamlelerine uygun olarak yayına aldığı diğer kanallar ise Türkmen 
ve Türki cumhuriyetler coğrafyasına yayın yapan TRT Avrasya, TRT Türk ve TRT Avaz gibi 

, Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinin ardından Kırgızistan ile 
ilişkilerde bu kanalların rolünü değerlendirdiği çalışmasında, bu kanalların Türkiye’nin ata 
topraklarına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu öne sürmüştür. Ancak ülkemizdeki 1990’lı 

larda yaşanan koalisyonlar dönemleri nedeniyle Türki Cumhuriyetlere yeterince önem verilememiş, 
Rusya bölgedeki ağırlığını artırmış ve Türki Cumhuriyetler ile Türkiye arasındaki bağ zayıflamıştır. 

l hayata hâkim olması nedeniyle TRT, 
bu kanallarda Rusça da yayın yaparak Türki Cumhuriyetlerdeki ağılığını artırmaya çalışmaktadır.  

Çakır ve Bozkurt (2014), televizyon izleme alışkanlıkları ve motivasyonlarını Hakkari ili ve TRT’nin 
T 6 kanalı özelinde incelemiştir. Hakkari il merkezinde tesadüfi örneklem ile 

seçilen 580 yetişkin üzerinde alan araştırması şeklinde uygulanan araştırma sonuçlarına göre 
televizyon izleme motivasyonları Eğlence, Gözetim Kişilerarası Fayda, Zaman Geçirme/Alışkanlık, 
Rahatlama, Kaçış, Arkadaşlık, Sosyal Etkileşim Ve Enformasyon olarak bulunmuştur. Ancak bu 
televizyon izleme motivasyonları ile kürtçe yayınların izlenmesi arasında anlamlı bir ilişki 

ullanma alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiği 
çalışmasında 205 üniversite öğrencisi ile kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında medya 
kullanım alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmada cinsiyet ve gelir farklılıklarının medya izleme 

zerinde önemli bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. ATV ve Kanal D gibi tecimsel 
kanalları kız öğrenciler daha çok takip ettiğini belirtirken, TRT 1 ise daha çok erkek öğrenciler 

ilen televizyon izleme eğilimleri araştırmasında en çok 
izlenen kanallar listesinde TRT 1 yüzde 16,2 oranıyla beşinci sırada kendisine yer bulabilmiştir. TRT 
kanallarının yıllar içerisindeki izlenme oranları karşılaştırmasına bakıldığında ise TRT’nin payının 
2006’dan bu yana düşüşte olduğu görülmektedir. Ancak katılımcılara sorulan tek bir kanal izleme 
şansları olsaydıhangisini izlemeyi tercih edeceklerine ilişkin soruda ise TRT kanalları yüzde 17,2 ile 

i TRT kanalları daha çok erkekler tarafından 
60 yaş aralığındaki bireylerdir. TRT 

kanalları en çok Marmara bölgesinde izlenmektedir. Çarpıcı bir sonuç olarak eğitim düzeyi düştükçe, 
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4. Uygulama 

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin TRT radyoları ile ilgili dinleme tercihlerine ilişkin olarak 
yapılan araştırmaya ve bulgularına yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini 
toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde radyo dinleme alışkanlıklarına 
üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen çalışma yok denecek kadar azdır. Çalışma için yapılan 
ön araştırmada TRT Radyoları ile ilgili hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın, üniversite 
öğrencilerinin TRT radyolarını dinle
sağlaması beklenmektedir.  

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini tüm üniversite öğrencileri oluşturmakla birlikte, araştırmanın örneklemini 
İstanbul il sınırında çeşitli üniversitelerde eğitim görenrassal olarak seçilen 1240 üniversite öğrencisi 
oluşturmaktadır. 

4.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi, kişilerin belli konulardaki tutum, 
inanç, görüş, davranış, beklenti ve özelliklerini anketler yardımıyla tespit etmeyi amaçlayan araştırma 
türüdür. Tarama yönteminde başlıca veri toplama tekniği anketlerdir. Anketlerdeki sorular, araştırmacı 
tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmaktadır. Tarama araştırmalarınd
katılımcılara yüz yüze görüşme, posta, internet ve telefon gibi yöntemlerle uygulanmaktadır
& Şahin, 2016). Bu çalışmada anketler yüz yüze görüşme tekniği ile katılımcılara dağıtılmış ve 
anketlerdeki soruları yanıtlamaları istenmiştir. A
İstanbul il sınırları içinde uygulanmıştır. Araştırmanın uygulandığı dönemde TRT genel müdürlüğü 
görevinde Şenol Göka, TRT Radyo Dairesi Başkanlığını görevinde ise Amber Türkmen yer 
almaktaydı. Araştırma İstanbul il sınırları içinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile 
sınırlandırılmıştır. 

4.4. Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı araştırmacı tarafından oluşturulan beş kişilik bir anketör ekip tarafından 
uygulanmıştır. Araştırmadayer alan ankette katılımcıla
demografik soruların yanı sıra radyo dinleme sıklıklarla, dinledikleri TRT radyoları, TRT radyolarını 
dinledikleri mecralar ve TRT radyolarına ilişkin görüşlerine yönelik sorular yer almaktadır.

4.5. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer verilecektir. 

4.5.1. Frekans Analizleri 

Araştırmaya katılanları yüzde 67,7’si erkek, yüzde 32,3’ü ise kadındır. 
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Bu bölümde üniversite öğrencilerinin TRT radyoları ile ilgili dinleme tercihlerine ilişkin olarak 
yapılan araştırmaya ve bulgularına yer verilmiştir.  

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini 
toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde radyo dinleme alışkanlıklarına 
üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen çalışma yok denecek kadar azdır. Çalışma için yapılan 
ön araştırmada TRT Radyoları ile ilgili hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın, üniversite 
öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını ortaya koyması açısından literatüre katkı 

4.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini tüm üniversite öğrencileri oluşturmakla birlikte, araştırmanın örneklemini 
iversitelerde eğitim görenrassal olarak seçilen 1240 üniversite öğrencisi 

Araştırma, tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi, kişilerin belli konulardaki tutum, 
özelliklerini anketler yardımıyla tespit etmeyi amaçlayan araştırma 

türüdür. Tarama yönteminde başlıca veri toplama tekniği anketlerdir. Anketlerdeki sorular, araştırmacı 
tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmaktadır. Tarama araştırmalarınd
katılımcılara yüz yüze görüşme, posta, internet ve telefon gibi yöntemlerle uygulanmaktadır

. Bu çalışmada anketler yüz yüze görüşme tekniği ile katılımcılara dağıtılmış ve 
anketlerdeki soruları yanıtlamaları istenmiştir. Araştırma 01 Şubat – 31 Mart 2017 tarihlerinde 
İstanbul il sınırları içinde uygulanmıştır. Araştırmanın uygulandığı dönemde TRT genel müdürlüğü 
görevinde Şenol Göka, TRT Radyo Dairesi Başkanlığını görevinde ise Amber Türkmen yer 

ul il sınırları içinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile 

Veri toplama aracı araştırmacı tarafından oluşturulan beş kişilik bir anketör ekip tarafından 
uygulanmıştır. Araştırmadayer alan ankette katılımcıların cinsiyetleri ve yaşlarının yer aldığı 
demografik soruların yanı sıra radyo dinleme sıklıklarla, dinledikleri TRT radyoları, TRT radyolarını 
dinledikleri mecralar ve TRT radyolarına ilişkin görüşlerine yönelik sorular yer almaktadır.

manın bu bölümünde araştırmanın bulgularına yer verilecektir.  

Araştırmaya katılanları yüzde 67,7’si erkek, yüzde 32,3’ü ise kadındır.  

Bu bölümde üniversite öğrencilerinin TRT radyoları ile ilgili dinleme tercihlerine ilişkin olarak 

öğrencilerinin TRT radyolarını dinleme alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin TRT radyolarına ilişkin görüşlerini 
toplamak açısından önem taşımaktadır. Literatürde radyo dinleme alışkanlıklarına ilişkin olarak 
üniversite öğrencileri özelinde gerçekleştirilen çalışma yok denecek kadar azdır. Çalışma için yapılan 
ön araştırmada TRT Radyoları ile ilgili hiçbir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın, üniversite 

me alışkanlıklarını ortaya koyması açısından literatüre katkı 

Araştırmanın evrenini tüm üniversite öğrencileri oluşturmakla birlikte, araştırmanın örneklemini 
iversitelerde eğitim görenrassal olarak seçilen 1240 üniversite öğrencisi 

Araştırma, tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama yöntemi, kişilerin belli konulardaki tutum, 
özelliklerini anketler yardımıyla tespit etmeyi amaçlayan araştırma 

türüdür. Tarama yönteminde başlıca veri toplama tekniği anketlerdir. Anketlerdeki sorular, araştırmacı 
tarafından araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanmaktadır. Tarama araştırmalarında anketler 
katılımcılara yüz yüze görüşme, posta, internet ve telefon gibi yöntemlerle uygulanmaktadır (Gürbüz 

. Bu çalışmada anketler yüz yüze görüşme tekniği ile katılımcılara dağıtılmış ve 
31 Mart 2017 tarihlerinde 

İstanbul il sınırları içinde uygulanmıştır. Araştırmanın uygulandığı dönemde TRT genel müdürlüğü 
görevinde Şenol Göka, TRT Radyo Dairesi Başkanlığını görevinde ise Amber Türkmen yer 

ul il sınırları içinde eğitim gören üniversite öğrencileri ile 

Veri toplama aracı araştırmacı tarafından oluşturulan beş kişilik bir anketör ekip tarafından 
rın cinsiyetleri ve yaşlarının yer aldığı 

demografik soruların yanı sıra radyo dinleme sıklıklarla, dinledikleri TRT radyoları, TRT radyolarını 
dinledikleri mecralar ve TRT radyolarına ilişkin görüşlerine yönelik sorular yer almaktadır. 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Radyo, Televizyon ve Sinema Araştırmaları / Radio, 
  
 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı
  

ERKEK

KADIN

Toplam

 
Araştırmaya katılanların yüzde 22,6’sı 20 yaşında, yüzde 33,9’u 21 yaşında, yüzde 43,5’i ise 22 yaş ve 
üzerindedir. Ortalama 21,79 yaşında olan örneklem, en az 20 yaşında, en çok 28 yaşında bireylerden 
oluşmaktadır.  

Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Yaşa Göre Dağılımı

  
20 

21 

22 Yaş ve Üzeri

 
Araştırmaya katılanların yüzde 30,6’sı her gün radyo dinlediğini belirtirken, yüzde 69,4’ü ise her gün 
radyo dinlemediğini belirtmiştir.  

 
Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Her Gün Radyo Dinlemeye Göre Dağılımı

  
Her Gün Radyo Dinliyorum
Her Gün Radyo Dinlemiyorum
Toplam 

 
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 48,4’ü haftada bir iki kez radyo dinlediğini 
belirtmiştir. Yüzde 19,4’lük bölümü günde 1 ile 3 saat arasında radyo dinlediğini belirtmiştir. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Radyo Dinleme Sıklığına Göre Dağılımı
  

Günde 1 Saatte Az Radyo Dinliyorum
Günde 1 ile 3 Saat Arası Bir Süre Radyo 
Dinliyorum 
İki Günde Bir Radyo Dinliyorum

Üç Günde Bir Radyo Dinliyorum

Haftada bir – iki kez Radyo Dinliyorum

Toplam 

 
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine hangi TRT radyolarını dinledikleri sorulmuş ve birden 
fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 
katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların yarısı hiçbir TRT radyosunu dinlemediğini 
belirtirken, en çok dinlenen TRT radyosu yüzde 20,3 ile TRT FM olmuştur.  
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. Araştırmaya Katılanların Cinsiyete Göre Dağılımı 
N % 

ERKEK 640 51,61 

KADIN        600 48,38 

Toplam 1240 100,0 

Araştırmaya katılanların yüzde 22,6’sı 20 yaşında, yüzde 33,9’u 21 yaşında, yüzde 43,5’i ise 22 yaş ve 
üzerindedir. Ortalama 21,79 yaşında olan örneklem, en az 20 yaşında, en çok 28 yaşında bireylerden 

Araştırmaya Katılanların Yaşa Göre Dağılımı 

N %   
280 22,6 Ortalama 21,79 

420 33,9 Minimum 20 

22 Yaş ve Üzeri 540 43,5 Maksimum 28 

Araştırmaya katılanların yüzde 30,6’sı her gün radyo dinlediğini belirtirken, yüzde 69,4’ü ise her gün 

Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Her Gün Radyo Dinlemeye Göre Dağılımı 
N % 

Her Gün Radyo Dinliyorum 380 30,6 
Gün Radyo Dinlemiyorum 860 69,4 

1240 100,0 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 48,4’ü haftada bir iki kez radyo dinlediğini 
belirtmiştir. Yüzde 19,4’lük bölümü günde 1 ile 3 saat arasında radyo dinlediğini belirtmiştir. 

. Araştırmaya Katılanların Radyo Dinleme Sıklığına Göre Dağılımı 
N % 

Günde 1 Saatte Az Radyo Dinliyorum 220 17,7 
Günde 1 ile 3 Saat Arası Bir Süre Radyo 

240 19,4 

İki Günde Bir Radyo Dinliyorum 60 4,8 

Radyo Dinliyorum 120 9,7 

iki kez Radyo Dinliyorum 600 48,4 

1240 100,0 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine hangi TRT radyolarını dinledikleri sorulmuş ve birden 
tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 

katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların yarısı hiçbir TRT radyosunu dinlemediğini 
belirtirken, en çok dinlenen TRT radyosu yüzde 20,3 ile TRT FM olmuştur.   

Araştırmaya katılanların yüzde 22,6’sı 20 yaşında, yüzde 33,9’u 21 yaşında, yüzde 43,5’i ise 22 yaş ve 
üzerindedir. Ortalama 21,79 yaşında olan örneklem, en az 20 yaşında, en çok 28 yaşında bireylerden 

Araştırmaya katılanların yüzde 30,6’sı her gün radyo dinlediğini belirtirken, yüzde 69,4’ü ise her gün 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 48,4’ü haftada bir iki kez radyo dinlediğini 
belirtmiştir. Yüzde 19,4’lük bölümü günde 1 ile 3 saat arasında radyo dinlediğini belirtmiştir.  

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine hangi TRT radyolarını dinledikleri sorulmuş ve birden 
tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 

katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların yarısı hiçbir TRT radyosunu dinlemediğini 
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Tablo 5. Araştırmaya Katılanların Dinlediği TRT Radyoları
  

Hiçbir TRT Radyosu Dinlemiyorum

TRT FM 

TRT KENT RADYO İSTANBUL

RADYO 1

Tüm TRT Radyolarını Dinliyorum

TRT TÜRKÜ

RADYO 3

TRT NAĞME

TRT RADYO HABER

Toplam 

 
Araştırmaya katılanlara TRT radyoları dışında hangi radyoları dinledikleri sorulmuş ve birden fazla 
yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam katılımcı 
sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların en çok dinlediği radyo yüzde 15,92 ile PowerTurk’tür. 
PowerTurk’u yüzde 12,10 ile JoyTurk, yüzde 10,83 ile SlowTurk radyoları takip et

Tablo 6.TRT Radyoları Dışında Dinledikleri Radyolar
  

Power Türk

Joytürk 

SlowTürk

Best Fm 

Pal Fm 

Metro FM

Virgin Radyo

Alem FM

Fenomen

Kral FM 

NumberOne Türk

Super FM

 
Araştırmaya katılanların yüzde 87,1’i TRT Radyolarını internetten dinlemediğini belirtmiştir. 
 

Tablo 7. Araştırmaya Katılanların TRT Radyolarının İnternetten Dinlenme Oranı
  
İnternetten Dinliyorum
İnternetten Dinlemiyorum
Toplam 

 
Araştırmaya katılanların yüzde 96,8’i TRT’nin kurumsal internet sitesinde yer alan TRT radyoları 
bölümünü ziyaret etmediğini belirtmiştir.
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. Araştırmaya Katılanların Dinlediği TRT Radyoları 
n % 

Hiçbir TRT Radyosu Dinlemiyorum 740 50,00% 

 300 20,30% 

TRT KENT RADYO İSTANBUL 150 10,13% 

RADYO 1 149 10,06% 

Tüm TRT Radyolarını Dinliyorum 42 2,70% 

TRT TÜRKÜ 39 2,70% 

RADYO 3 25 1,40% 

TRT NAĞME 21 1,40% 

TRT RADYO HABER 14 1,40% 

 1480 100,00% 

Araştırmaya katılanlara TRT radyoları dışında hangi radyoları dinledikleri sorulmuş ve birden fazla 
tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam katılımcı 

sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların en çok dinlediği radyo yüzde 15,92 ile PowerTurk’tür. 
PowerTurk’u yüzde 12,10 ile JoyTurk, yüzde 10,83 ile SlowTurk radyoları takip etmektedir. 

.TRT Radyoları Dışında Dinledikleri Radyolar 
%   % 

Power Türk 15,92 ShowRadyo 2,55 

12,1 Radyo D 1,91 

SlowTürk 10,83 Karnaval Radyoları 1,27 

 10,83 PowerFm 1,27 

7,64 BBC 0,64 

Metro FM 6,37 FG 0,64 

Virgin Radyo 5,1 Radyo Mydonese 0,64 

Alem FM 4,46 Radyo 24 0,64 

Fenomen 3,82 Pal Station 0,64 

 3,82 Radyo Trafik 0,64 

NumberOne Türk 3,82 NTV Radyo 0,64 

Super FM 3,82 Toplam 100 

Araştırmaya katılanların yüzde 87,1’i TRT Radyolarını internetten dinlemediğini belirtmiştir. 

. Araştırmaya Katılanların TRT Radyolarının İnternetten Dinlenme Oranı
n % 

İnternetten Dinliyorum 160 12,9 
Dinlemiyorum 1080 87,1 

1240 100,0 

Araştırmaya katılanların yüzde 96,8’i TRT’nin kurumsal internet sitesinde yer alan TRT radyoları 
bölümünü ziyaret etmediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılanlara TRT radyoları dışında hangi radyoları dinledikleri sorulmuş ve birden fazla 
tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam katılımcı 

sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların en çok dinlediği radyo yüzde 15,92 ile PowerTurk’tür. 
mektedir.  

Araştırmaya katılanların yüzde 87,1’i TRT Radyolarını internetten dinlemediğini belirtmiştir.  

. Araştırmaya Katılanların TRT Radyolarının İnternetten Dinlenme Oranı 

Araştırmaya katılanların yüzde 96,8’i TRT’nin kurumsal internet sitesinde yer alan TRT radyoları 
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Tablo 8.Araştırmaya Katılanların TRT’nin 
  
Evet ,Siteyi Ziyaret Ettim
Hayır, Siteyi Ziyaret Etmedim
Toplam 

 
Araştırmaya katılanların yüzde 93,5’i TRT’nin radyolarının yer aldığı mobil uygulamayı cep 
telefonuna indirmediğini belirtmiştir.  

 
Tablo 9. TRT’nin Mobil Uygulamasını Cep Telefonuna İndirme Oranı

  
EVET 

HAYIR 

Toplam 

 
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine TRT’nin temel işlevinin ne olduğu sorulmuş ve birden 
fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 
katılımcı sayısından fazladır. Buna göre katılımcıların yüzde 45,2’si TRT’nin bilgilendirme & eğitim 
verme işlevini ön plana çıkarırken, yüzde 26,2’si ise TRT kurumunun en önemli işlevinin haber verme 
işlevi olduğunu belirtmektedir. Yüzde 17,9’luk kitle müzik yayını sunma işlevi olduğunu b
yüzde 10,7’si ise eğlendirme ve güldürme işlevi olduğunu belirtmiştir. 
 

  

Bilgilendirme ve Eğitme

Haber Verme 

Eğlendirme 

Müzik Yayını Sunma

Toplam 
 
Araştırmaya katılanlara göre TRT radyolarının başarılı olduğu konusuna ilişkin görüşleri Tablo 13’de 
derlenmiştir. Buna göre TRT’nin en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız duruşudur. En 
başarısız olduğu konu ise eğlenceli içerikler 
 

Tablo 11. TRT Radyolarının Başarılı Olduğu Konular

  

Eğlenceli içerik üretme

Kaliteli yayın estetiği ile yayın yapma

Popüler müzik yayınlama

Kaliteli müzik yayınlama

Tarafsız yayıncılık

Güvenilir bilgi kaynağı

Ticari kaygılardan bağımsız duruş
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.Araştırmaya Katılanların TRT’nin Kurumsal İnternet Sitesini Ziyaret Etmeye Göre Dağılımı
n % 

Evet ,Siteyi Ziyaret Ettim 39 3,2 
Hayır, Siteyi Ziyaret Etmedim 1201 96,8 

1240 100,0 

Araştırmaya katılanların yüzde 93,5’i TRT’nin radyolarının yer aldığı mobil uygulamayı cep 
telefonuna indirmediğini belirtmiştir.   

. TRT’nin Mobil Uygulamasını Cep Telefonuna İndirme Oranı 

n % 
78 6,5 

1162 93,5 

1240 100,0 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine TRT’nin temel işlevinin ne olduğu sorulmuş ve birden 
fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 

a göre katılımcıların yüzde 45,2’si TRT’nin bilgilendirme & eğitim 
verme işlevini ön plana çıkarırken, yüzde 26,2’si ise TRT kurumunun en önemli işlevinin haber verme 
işlevi olduğunu belirtmektedir. Yüzde 17,9’luk kitle müzik yayını sunma işlevi olduğunu b
yüzde 10,7’si ise eğlendirme ve güldürme işlevi olduğunu belirtmiştir.  

Tablo 10. TRT’nin Temel İşlevleri 
% 

Bilgilendirme ve Eğitme 45,2% 

26,2% 

10,7% 

Müzik Yayını Sunma 17,9% 

100,0% 

Araştırmaya katılanlara göre TRT radyolarının başarılı olduğu konusuna ilişkin görüşleri Tablo 13’de 
derlenmiştir. Buna göre TRT’nin en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız duruşudur. En 
başarısız olduğu konu ise eğlenceli içerikler üretmedir. 

. TRT Radyolarının Başarılı Olduğu Konular 

BA
ŞA

RI
SI

Z 

N
E 

BA
ŞA

RI
LI

  
N

E 
BA

ŞA
RI

SI
Z 

BA
ŞA

RI
LI

 

O
rt

al
am

a 

St
. S

ap
m

a 

Eğlenceli içerik üretme 40,3 53,2 6,5 1,66 0,599 

Kaliteli yayın estetiği ile yayın yapma 16,1 53,2 30,6 2,15 0,674 

Popüler müzik yayınlama 30,6 58,1 11,3 1,81 0,623 

Kaliteli müzik yayınlama 19,4 53,2 27,4 2,08 0,685 

Tarafsız yayıncılık 40,3 43,5 16,1 1,76 0,717 

Güvenilir bilgi kaynağı 17,7 53,2 29,0 2,11 0,680 

Ticari kaygılardan bağımsız duruş 11,3 54,8 33,9 2,23 0,638 

Kurumsal İnternet Sitesini Ziyaret Etmeye Göre Dağılımı 

Araştırmaya katılanların yüzde 93,5’i TRT’nin radyolarının yer aldığı mobil uygulamayı cep 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerine TRT’nin temel işlevinin ne olduğu sorulmuş ve birden 
fazla yanıt verebilme serbestisi tanınmıştır. Bu nedenle verilen yanıtların toplam sayısı, toplam 

a göre katılımcıların yüzde 45,2’si TRT’nin bilgilendirme & eğitim 
verme işlevini ön plana çıkarırken, yüzde 26,2’si ise TRT kurumunun en önemli işlevinin haber verme 
işlevi olduğunu belirtmektedir. Yüzde 17,9’luk kitle müzik yayını sunma işlevi olduğunu belirtirken, 

Araştırmaya katılanlara göre TRT radyolarının başarılı olduğu konusuna ilişkin görüşleri Tablo 13’de 
derlenmiştir. Buna göre TRT’nin en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız duruşudur. En 
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Araştırmaya katılanların yüzde 74,2’si TRT’nin kendi gelirini kendisi kazanması gerektiğini 
düşündüklerini belirtirken, elektrik faturasında TRT payı ödemek istemediklerini belirtmiştir. Yüzde 
8,1’i ise TRT’nin ülkemizin kamu kanalı olduğunu ve bu nedenle 
kesinti yapılmasını desteklediğini belirtmiştir. Yüzde 17,7’lik kesim ise bu konuda kararsız olduklarını 
belirtmiştir.  

 
Tablo 12. TRT için Alınan Elektrik Payı Hakkındaki Görüşler

  
Türkiye’nin kamu kanalı olduğu için, TRT için elektrik faturamdan bir kesinti yapılmasını 
destekliyorum 
TRT kanalı kendi gelirini kendisi kazansın, ben elektrik faturamdan TRT'ye para ödemek 
istemiyorum 
Bu konuda kararsızım 

Toplam 

 
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 45,2’si TRT’nin özelleştirilmek yerine yeniden 
yapılandırılarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına dönüştürülmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Yüzde 19,4’ü TRT kurumunun kesinlikle özelleştirilmemesi g
16,1’i kesinlikle özelleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Yüzde 14,5’lik kesim bu konuda kararsız 
olduğunu belirtmiştir. Sayısı azda olsa bazı katılımcılar hiçbir şeye gerek olmadığını, şu anki işletme 
ve içerik politikasını başarılı bulduğunu belirtmiştir.

 
Tablo 13. TRT’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşler

  
Kesinlikle özelleştirilmeli 

Kesinlikle özelleştirilmemeli 

Bu konuda kararsızım, özelleştirilse de olur özelleştirilmese de

Özelleştirmek yerine yeniden yapılanarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına 
dönüştürülmeli 

Hiçbir şey yapılmasına gerek yok şu anki işletme ve içerik politikası çok başarılı

Toplam 

 
Araştırmaya katılanlara TRT radyolarına yönelik genel görüşleri sorulmuş ve birden fazla yanıt 
verebilme serbestisi tanınmıştır. Verilen yanıtlar kategorileştirilmiştir. Buna göre, katılımcıların yüzde 
39,7’si TRT radyolarının ilgilerini çekmediğini belirt
kendilerine demode geldiğini belirtmiştir. Yüzde 12,4’ü ise TRT radyolarını başarısız bulduğunu 
belirtmiştir.  

Tablo 14
  

TRT Radyoları ilgimi 

TRT Radyoları bana demode geliyor

TRT Radyoları başarısız

TRT Radyoları çok kaliteli

TRT Radyoları çok başarılı
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Araştırmaya katılanların yüzde 74,2’si TRT’nin kendi gelirini kendisi kazanması gerektiğini 
düşündüklerini belirtirken, elektrik faturasında TRT payı ödemek istemediklerini belirtmiştir. Yüzde 
8,1’i ise TRT’nin ülkemizin kamu kanalı olduğunu ve bu nedenle de elektrik faturasında belli bir 
kesinti yapılmasını desteklediğini belirtmiştir. Yüzde 17,7’lik kesim ise bu konuda kararsız olduklarını 

. TRT için Alınan Elektrik Payı Hakkındaki Görüşler 

kamu kanalı olduğu için, TRT için elektrik faturamdan bir kesinti yapılmasını 

TRT kanalı kendi gelirini kendisi kazansın, ben elektrik faturamdan TRT'ye para ödemek 

katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 45,2’si TRT’nin özelleştirilmek yerine yeniden 
yapılandırılarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına dönüştürülmesi gerektiğini 
belirtmiştir. Yüzde 19,4’ü TRT kurumunun kesinlikle özelleştirilmemesi gerektiğini belirtirken, yüzde 
16,1’i kesinlikle özelleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Yüzde 14,5’lik kesim bu konuda kararsız 
olduğunu belirtmiştir. Sayısı azda olsa bazı katılımcılar hiçbir şeye gerek olmadığını, şu anki işletme 

başarılı bulduğunu belirtmiştir. 

. TRT’nin Özelleştirilmesine İlişkin Görüşler 

Bu konuda kararsızım, özelleştirilse de olur özelleştirilmese de 

Özelleştirmek yerine yeniden yapılanarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına 

Hiçbir şey yapılmasına gerek yok şu anki işletme ve içerik politikası çok başarılı 

Araştırmaya katılanlara TRT radyolarına yönelik genel görüşleri sorulmuş ve birden fazla yanıt 
verebilme serbestisi tanınmıştır. Verilen yanıtlar kategorileştirilmiştir. Buna göre, katılımcıların yüzde 
39,7’si TRT radyolarının ilgilerini çekmediğini belirtmiş, yüzde 28,9’u ise TRT radyolarının 
kendilerine demode geldiğini belirtmiştir. Yüzde 12,4’ü ise TRT radyolarını başarısız bulduğunu 

14. TRT Radyolarına Yönelik Genel Görüşler 
% 

TRT Radyoları ilgimi çekmiyor 39,7 

TRT Radyoları bana demode geliyor 28,9 

TRT Radyoları başarısız 12,4 

TRT Radyoları çok kaliteli 7,4 

TRT Radyoları çok başarılı 5,0 

Araştırmaya katılanların yüzde 74,2’si TRT’nin kendi gelirini kendisi kazanması gerektiğini 
düşündüklerini belirtirken, elektrik faturasında TRT payı ödemek istemediklerini belirtmiştir. Yüzde 

de elektrik faturasında belli bir 
kesinti yapılmasını desteklediğini belirtmiştir. Yüzde 17,7’lik kesim ise bu konuda kararsız olduklarını 

% 

8,1 

74,2 

17,7 

100,0 

katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 45,2’si TRT’nin özelleştirilmek yerine yeniden 
yapılandırılarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına dönüştürülmesi gerektiğini 

erektiğini belirtirken, yüzde 
16,1’i kesinlikle özelleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Yüzde 14,5’lik kesim bu konuda kararsız 
olduğunu belirtmiştir. Sayısı azda olsa bazı katılımcılar hiçbir şeye gerek olmadığını, şu anki işletme 

% 
16,1 

19,4 

14,5 

Özelleştirmek yerine yeniden yapılanarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme yapısına 
45,2 

4,8 

100,0 

Araştırmaya katılanlara TRT radyolarına yönelik genel görüşleri sorulmuş ve birden fazla yanıt 
verebilme serbestisi tanınmıştır. Verilen yanıtlar kategorileştirilmiştir. Buna göre, katılımcıların yüzde 

miş, yüzde 28,9’u ise TRT radyolarının 
kendilerine demode geldiğini belirtmiştir. Yüzde 12,4’ü ise TRT radyolarını başarısız bulduğunu 
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TRT radyoları ilgimi çekiyor

TRT Radyoları çok modern

TRT Radyoları özel radyolardan daha 

TRT Radyoları çok popüler

Toplam 

 
Araştırmada katılımcılara TRT’nin hitap ettiği kitlenin kim olduğu sorulmuştur. Yüzde 37,1’lik bir 
kesime göre TRT radyoları daha çok orta yaş ve üzerine hitap ederken, yüzde 35,5’lik bir kesim 
kendisine hitap etmediği için TRT radyolarını dinlemediğini belirtmiştir. Yüzde 22,6’sı TRT’nin hitap 
ettiği kitle konusunda tam emin olmadığını belirtmiştir.

.  

Tablo 15. TRT’nin Hitap Ettiği Kesime İlişkin Görüşler
  

Kesinlikle bana hitap ediyor, beğenerek dinliyorum

Emin değilim, Fikrim yok

Kesinlikle bana hitap etmiyor ondan fazla dinlemiyorum

Bence daha çok orta yaş ve üstüne hitap ediyor

Bence sadece gençlere değil herkese hitap ediyor, gayet

Toplam 

 
Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, TRT radyolarının sosyal medya hesaplarını takip 
etmediğini belirtmiştir. 

 
Tablo 16. Araştırmaya Katılanların TRT’nin Sosyal Medya Hesabını Takip Etme

Evet Takip Ediyorum
Hayır Takip Etmiyorum

 
Araştırmaya katılanlara TRT radyolarını son bir yılda dinledikleri platform sorulmuştur. Araştırmaya 
katılanların yüzde 43,1’i TRT Radyolarını arabada ve şehir trafiğinde 
30,6’sı ise araba ve şehirlerarası yolculuk esnasında dinlediğini belirtmiştir.

 
Tablo 17.Son Bir Yılda TRT Radyolarını Hangi Platformlardan Dinliyorsunuz?

  

Arabada-Şehir trafiğinde

Arabada-Şehirlerarası yolculuklarda

Evimde 

Telefonumdan mobil uygulamadan

Digiturk-Dsmart gibi TV platformlarının alıcılarından

Uydu televizyon alıcımdan

Toplam 

 
Araştırmaya katılanlara gelecekte TRT radyolarını dinleme fırsatı olması halinde hangi platformu 
kullanarak TRT Radyolarını dinlemeyi tercih edecekleri sorulmuştur. Buna göre katılımcıların yüzde 
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TRT radyoları ilgimi çekiyor 2,5 

TRT Radyoları çok modern 1,7 

TRT Radyoları özel radyolardan daha başarılı 1,7 

TRT Radyoları çok popüler 0,8 

100,0 

Araştırmada katılımcılara TRT’nin hitap ettiği kitlenin kim olduğu sorulmuştur. Yüzde 37,1’lik bir 
kesime göre TRT radyoları daha çok orta yaş ve üzerine hitap ederken, yüzde 35,5’lik bir kesim 
kendisine hitap etmediği için TRT radyolarını dinlemediğini belirtmiştir. Yüzde 22,6’sı TRT’nin hitap 
ettiği kitle konusunda tam emin olmadığını belirtmiştir. 

 
. TRT’nin Hitap Ettiği Kesime İlişkin Görüşler 

% 
Kesinlikle bana hitap ediyor, beğenerek dinliyorum 1,6

Emin değilim, Fikrim yok 22,6

Kesinlikle bana hitap etmiyor ondan fazla dinlemiyorum 35,5

Bence daha çok orta yaş ve üstüne hitap ediyor 37,1

Bence sadece gençlere değil herkese hitap ediyor, gayet başarılı buluyorum 3,2

100,0

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, TRT radyolarının sosyal medya hesaplarını takip 

. Araştırmaya Katılanların TRT’nin Sosyal Medya Hesabını Takip Etme Durumuna Göre Dağılımı
Evet Takip Ediyorum %3 
Hayır Takip Etmiyorum %97 

Araştırmaya katılanlara TRT radyolarını son bir yılda dinledikleri platform sorulmuştur. Araştırmaya 
katılanların yüzde 43,1’i TRT Radyolarını arabada ve şehir trafiğinde dinlediğini belirtmiştir. Yüzde 
30,6’sı ise araba ve şehirlerarası yolculuk esnasında dinlediğini belirtmiştir. 

.Son Bir Yılda TRT Radyolarını Hangi Platformlardan Dinliyorsunuz? 
% 

Şehir trafiğinde 43,1% 

Şehirlerarası yolculuklarda 30,6% 

8,3% 

Telefonumdan mobil uygulamadan 8,3% 

Dsmart gibi TV platformlarının alıcılarından 6,9% 

Uydu televizyon alıcımdan 2,8% 

100,0% 

Araştırmaya katılanlara gelecekte TRT radyolarını dinleme fırsatı olması halinde hangi platformu 
kullanarak TRT Radyolarını dinlemeyi tercih edecekleri sorulmuştur. Buna göre katılımcıların yüzde 

Araştırmada katılımcılara TRT’nin hitap ettiği kitlenin kim olduğu sorulmuştur. Yüzde 37,1’lik bir 
kesime göre TRT radyoları daha çok orta yaş ve üzerine hitap ederken, yüzde 35,5’lik bir kesim ise 
kendisine hitap etmediği için TRT radyolarını dinlemediğini belirtmiştir. Yüzde 22,6’sı TRT’nin hitap 

 
1,6 

22,6 

35,5 

37,1 

3,2 

100,0 

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü, TRT radyolarının sosyal medya hesaplarını takip 

Durumuna Göre Dağılımı 

Araştırmaya katılanlara TRT radyolarını son bir yılda dinledikleri platform sorulmuştur. Araştırmaya 
dinlediğini belirtmiştir. Yüzde 

 

Araştırmaya katılanlara gelecekte TRT radyolarını dinleme fırsatı olması halinde hangi platformu 
kullanarak TRT Radyolarını dinlemeyi tercih edecekleri sorulmuştur. Buna göre katılımcıların yüzde 
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36’sı arabada ve şehir trafiğinde TRT’yi dinleyeceğini belir
şehirlerarası yolculuklar esnasında dinleyeceğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılanların yüzde 37,1’i TRT’nin diğer özel radyolar gibi yayın yapabileceğini 
belirmiştir, yüzde 33,9’luk kitle TRT radyolarının özel radyolar i
noktada konumlanması gerektiğini belirtmiştir. Yüzde 29’luk bir kitle ise TRT radyolarının özel 
radyolar gibi yayın yapmasının ilgilerini çekmeyeceğini, bu nedenle de buna gerek olmadığını 
belirtmiştir.  

Tablo 20.TRT’nin 
  

Evet, TRT Radyoları Özel radyolar gibi yayın yapmalıdır

TRT Radyolarının özel radyolar gibi yayın yapması ilgimi çekmez, buna gerek olmadığını düşünüyorum

TRT radyolarını özel radyolar ile şu anki çizgisinin arasında bir yerde olmalı

Toplam 

 
4.5.2. İstatistiksel Analizler 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinledikleri TRT radyoları ile cinsiyetleri arasında ilişki 
olup olmadığının test edilmesinde kikare bağımsızlık analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda katılımcıların dinledikleri TRT radyoların
(p=0,005 < 0,05). Buna göre TRT FM daha çok kadınlar tarafından dinlenirken, TRT Kent Radyo 
İstanbul daha çok erkekler tarafından dinlenmektedir. 

Katılımcıların TRT radyolarının işlevlerine ilişkin görüşlerin
belirlenmesi için kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT 
radyolarının işlevlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,710 > 
0,05). 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin TRT için elektrik faturalarından alınan TRT payına 
ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi için kikare analizinden 
faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT
payına ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,273 > 0,05).

Katılımcıların TRT’nin özelleştirilmesine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının 
belirlenmesi için kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT’nin 
özelleştirilmesine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı her iki cinsiyete ait dinleyicilerin 
görüşlerinin aynı olduğu görülmüştür (p=0,309 > 0,05).

Tablo 21. TRT’nin Özelleştirilmesi ile Konusu İlgili Cinsiyet Ki
  
Kesinlikle özelleştirilmeli 

Kesinlikle özelleştirilmemeli 

Bu konuda fikrim yok, özelleştirilse de olur özelleştirilmese de
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36’sı arabada ve şehir trafiğinde TRT’yi dinleyeceğini belirtirken, yüzde 33,7’si arabada ve 
şehirlerarası yolculuklar esnasında dinleyeceğini belirtmiştir.  

Araştırmaya katılanların yüzde 37,1’i TRT’nin diğer özel radyolar gibi yayın yapabileceğini 
belirmiştir, yüzde 33,9’luk kitle TRT radyolarının özel radyolar ile şu anki çizgisinin arasında bir 
noktada konumlanması gerektiğini belirtmiştir. Yüzde 29’luk bir kitle ise TRT radyolarının özel 
radyolar gibi yayın yapmasının ilgilerini çekmeyeceğini, bu nedenle de buna gerek olmadığını 

Tablo 20.TRT’nin Özel Radyolar Gibi Yayın Yapmalı mı? 

Evet, TRT Radyoları Özel radyolar gibi yayın yapmalıdır 

TRT Radyolarının özel radyolar gibi yayın yapması ilgimi çekmez, buna gerek olmadığını düşünüyorum

çizgisinin arasında bir yerde olmalı 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinledikleri TRT radyoları ile cinsiyetleri arasında ilişki 
olup olmadığının test edilmesinde kikare bağımsızlık analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz 
sonucunda katılımcıların dinledikleri TRT radyolarının cinsiyetleriyle ilişkili olduğu görülmüştür 
(p=0,005 < 0,05). Buna göre TRT FM daha çok kadınlar tarafından dinlenirken, TRT Kent Radyo 
İstanbul daha çok erkekler tarafından dinlenmektedir.  

Katılımcıların TRT radyolarının işlevlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının 
belirlenmesi için kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT 
radyolarının işlevlerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,710 > 

aştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin TRT için elektrik faturalarından alınan TRT payına 
ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi için kikare analizinden 
faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT için elektrik faturalarından alınan TRT 
payına ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,273 > 0,05).

Katılımcıların TRT’nin özelleştirilmesine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının 
kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT’nin 

özelleştirilmesine ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı her iki cinsiyete ait dinleyicilerin 
görüşlerinin aynı olduğu görülmüştür (p=0,309 > 0,05). 

21. TRT’nin Özelleştirilmesi ile Konusu İlgili Cinsiyet Ki-Kare Analizi 

Bu konuda fikrim yok, özelleştirilse de olur özelleştirilmese de 

tirken, yüzde 33,7’si arabada ve 

Araştırmaya katılanların yüzde 37,1’i TRT’nin diğer özel radyolar gibi yayın yapabileceğini 
le şu anki çizgisinin arasında bir 

noktada konumlanması gerektiğini belirtmiştir. Yüzde 29’luk bir kitle ise TRT radyolarının özel 
radyolar gibi yayın yapmasının ilgilerini çekmeyeceğini, bu nedenle de buna gerek olmadığını 

% 
37,1 

TRT Radyolarının özel radyolar gibi yayın yapması ilgimi çekmez, buna gerek olmadığını düşünüyorum 29,0 

33,9 

100,0 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin dinledikleri TRT radyoları ile cinsiyetleri arasında ilişki 
olup olmadığının test edilmesinde kikare bağımsızlık analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz 

ın cinsiyetleriyle ilişkili olduğu görülmüştür 
(p=0,005 < 0,05). Buna göre TRT FM daha çok kadınlar tarafından dinlenirken, TRT Kent Radyo 
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Özelleştirmek yerine yeniden yapılanarak ana akım medya ile rekabet eden bir işletme 
yapısına dönüştürülmeli 
Hiçbir şey yapılmasına gerek yok şu anki işletme ve içerik politikası çok başarılı
İşletme yapısı küçültülerek kısmi olarak özelleştirilmeli

 

Katılımcıların TRT’ye ilişkin görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olup olmadığının belirlenmesi için 
kikare analizinden faydalanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda katılımcıların TRT’ye ilişkin 
görüşlerinin cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı görülmüştür (p=0,473> 0,05). Araştırmaya katılanların 
TRT’nin hitap ettiği kitleye yönelik görüşlerinin cinsiyetleriyle cinsiyetleriyle ilişkili olmadığı 
görülmüştür (p=0,195 > 0,05). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

1964 yılında yayıncılık hayatına başlayan TRT, başlangıçta özerk, sonrasında tarafsız olarak kamu 
yayıncılığı görevi üstlenmesi amacıyla kurulmuştur. 1964
hükümetlerin TRT’yi etki altına alma tehlikesi nedeniyle an
göre yayın yapmayı benimsemiştir. Ancak TRT’nin tarafsızlık ilkesi her zaman tartışma konusu 
olmuştur. Belli dönemlerde TRT tarafsız ve kamu yayıncılığı ilkelerinden ziyade devlet yayıncılığını 
yapacak kadar hükümetlerin etkisi altında kalmıştır. 

Yayıncılıktaki kanuni ve fiili TRT tekeli, 1990 yılında fiili ve korsan olarak kırılmış, sonrasında 
anayasal düzenleme ile 1994 yılında kanunen kaldırılmıştır. Bu dönemden sonra tecimsel yayıncılık 
yapan ticari kanallar ile rekabete girmek zorunda kalmıştır. Ancak TRT’nin tecimsel kanallarla 
rekabete girişmesi, TRT’nin finansmanı konusunda bitmeyen tartışmaları da beraberinde getirmiştir. 
Günümüzde TRT’nin finansmanı için özellikle elektrik faturalarından TRT payı adı altı
tutarlara rağmen kamu hizmeti yayıncılığından çok özellikle haber kuşaklarında hükümetin yayın 
organı olarak görülmesi, halen daha en çok tartışılan konuların başında gelmektedir.

Bu çalışmada İstanbul örnekleminde üniversite öğrencilerinin TRT
araştırılmıştır. Çoğunluğu erkek ve 22 yaş üzerinde olan 1240 üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen 
çalışma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun her gün radyo dinlemediği, dinleyenlerin de haftada 
bir iki kez radyo dinledikleri görülmüştür. Katılımcılara çoklu yanıt verebilme serbestisi sağlanarak 
sorulan en çok dinledikleri TRT radyolarının neler olduğu sorusuna verilen yanıtların yarısının “hiçbir 
TRT radyosunu dinlememesi”, TRT radyolarının özellikle gençler arasındak
konusunda bir fikir vermektedir. Buna karşılık gençlerin en çok dinlediği radyolar ise Powerturk, 
Joyturk ve Slowtürk adlı radyolarıdır. Yapılan t testleri sonucunda TRT radyoları arasında TRT FM’in 
daha çok kadınlar tarafından, TRT Kent Radyo İstanbul’un ise  daha çok erkekler tarafından dinlendiği 
tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların büyük bir bölümü TRT’nin sosyal medya hesaplarını takip etmediğini 
belirtmiştir. Ayrıca neredeyse tamamı ise TRT’nin kurumsal internet sitesini
bölümünü ziyaret etmeyen, TRT’nin mobil uygulamasını cep telefonuna indirmeyen ve TRT’yi 
internetten dinlemeyenlerden oluşmaktadır. Bu da TRT radyolarının özellikle dijital yayıncılıkta 
gençler arasındaki tercih edilebilirliği konu
açmaktadır. 
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Katılımcılara göre TRT’nin temel işlevi bilgilendirme ve eğitim vermedir. Bu işlevini yerine getirirken 
TRT radyolarının en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız duruşu, en başarısı
konu ise eğlenceli içerik üretimidir. 

TRT hakkındaki en büyük tartışmalardan biri olan elektrik faturalarından alınan TRT payı konusunda 
araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 75’i “TRT’nin kendi gelirlerini kendisi 
kazanması” gerektiğini, elektrik faturasından TRT’ye para ödemek zorunda olmadığını ve bunu 
istemediğini belirtmiştir. Buna karşılık gençler TRT’nin özelleştirilmesine karşı çıkmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencileri genel olarak TR
olmayan, demode ve başarısız olarak görmektedir. Bu nedenle de kendisine hitap etmediğini, daha çok 
orta yaş ve üzerine hitap ettiğini belirtmişlerdir. Bu durum yani kamu yayıncısı olarak TRT 
radyolarının gençlere ulaşamaması kuru
gençler üzerinde ki etkisini de tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle TRT ile ilgili hem radyoları hem de 
televizyon kanallarına yönelik bir reformasyon çalışmasının yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir
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Katılımcılara göre TRT’nin temel işlevi bilgilendirme ve eğitim vermedir. Bu işlevini yerine getirirken 
TRT radyolarının en başarılı olduğu konu ticari kaygılardan bağımsız duruşu, en başarısı
konu ise eğlenceli içerik üretimidir.  

TRT hakkındaki en büyük tartışmalardan biri olan elektrik faturalarından alınan TRT payı konusunda 
araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 75’i “TRT’nin kendi gelirlerini kendisi 

ı” gerektiğini, elektrik faturasından TRT’ye para ödemek zorunda olmadığını ve bunu 
istemediğini belirtmiştir. Buna karşılık gençler TRT’nin özelleştirilmesine karşı çıkmaktadır.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre üniversite öğrencileri genel olarak TRT radyolarını ilgi çekici 
olmayan, demode ve başarısız olarak görmektedir. Bu nedenle de kendisine hitap etmediğini, daha çok 
orta yaş ve üzerine hitap ettiğini belirtmişlerdir. Bu durum yani kamu yayıncısı olarak TRT 
radyolarının gençlere ulaşamaması kurumun geleceğini sorgu altına alırken, kamu yayıncılığının 
gençler üzerinde ki etkisini de tartışmaya açmaktadır. Bu nedenle TRT ile ilgili hem radyoları hem de 
televizyon kanallarına yönelik bir reformasyon çalışmasının yapılması kaçınılmaz hale gelmektedir
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Özet 

Bu çalışmada tüketicinin karşılaşmayı hiç beklemediği yerlere çeşitli mesajlar yerleştirerek tüketicinin 
dikkatini çekmeyi amaçlayan gerilla pazarlama uygulaması incelenmiştir. Çalışmada gerilla pazarlama 
uygulaması olan ‘’Advergame’’ kavramı incelenm
uygulamalarındaki reklamlar ele alınmıştır. Arama Motorlarında 
advergame uygulamalarının içerik çözümlemesi yapılmıştır.Çalışmada ilk olarak; Gerilla Pazarlama 
kavramı, tarihi, özellikleri, amacı, geleneksel pazarlamadan farkı, gerilla pazarlama savaşları, gerilla 
planlama süreci, gerilla iletişim araçlarından bahsedilmiştir. İkinci olarak; Advergamekavramı, çeşitleri, 
sağladığı avantajlar, kullanım alanları ve gerilla pazarlama
gerilla pazarlama ve advergame ilişkisi göz önünde bulundurularak markaların advergame’leriiçerik 
çözümlemesi yöntemi kullanılarak görsellerle beraber ele alınarak incelenmiştir.Oyunların markalar ile 
nasıl kurgulandığı ve tüketiciyi etkilemek için advergamelerin ne şekilde oluştuğu ve advergamelerde 
nasıl konulara yer verildiği araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır.

Anahar Kelimeler:Pazarlama, Gerilla Pazarlama, Reklam Oyunu, Marka.

 

Analysis of content for guerilla marketıng activities advergaming as a
sample of guerilla marketing, i

Abstract 

In this study, guerrilla marketing practice aimed at attracting the attention of lulicin by add
messages to the places where the consumer never expected to encounter will be investigated. Theconcept 
of ''Advergame'' which is guerrilla marketing application in the study was examined and many different 
brands were discussed. Content analysi
this study; The concept of guerrilla marketing, history, characteristics, purpose, difference from 
traditional marketing, guerrilla marketing wars, guerrilla planning process, guerrilla comm
Latter; The concept of advertising game, types, advantages, usage areas and relation to guerrilla 
marketing are explained. Third, guerrilla marketing and advertising relations have been examined using 
content analysis methods along with br
fictionalized by brands and how advergams are formed to influence the consumerand how to picsare 
included in advergames. 

Keywords: Marketing, Guerillamarketing, Advergame, Brand
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Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım

Bu çalışmada tüketicinin karşılaşmayı hiç beklemediği yerlere çeşitli mesajlar yerleştirerek tüketicinin 
dikkatini çekmeyi amaçlayan gerilla pazarlama uygulaması incelenmiştir. Çalışmada gerilla pazarlama 
uygulaması olan ‘’Advergame’’ kavramı incelenmiş ve birçok farklı markanın oluşturduğu oyun 
uygulamalarındaki reklamlar ele alınmıştır. Arama Motorlarında ilk sırada yer alan markalara ait 
advergame uygulamalarının içerik çözümlemesi yapılmıştır.Çalışmada ilk olarak; Gerilla Pazarlama 

özellikleri, amacı, geleneksel pazarlamadan farkı, gerilla pazarlama savaşları, gerilla 
planlama süreci, gerilla iletişim araçlarından bahsedilmiştir. İkinci olarak; Advergamekavramı, çeşitleri, 
sağladığı avantajlar, kullanım alanları ve gerilla pazarlamaylaolan ilişkisi anlatılmıştır. Üçüncüolarak ise; 
gerilla pazarlama ve advergame ilişkisi göz önünde bulundurularak markaların advergame’leriiçerik 
çözümlemesi yöntemi kullanılarak görsellerle beraber ele alınarak incelenmiştir.Oyunların markalar ile 

kurgulandığı ve tüketiciyi etkilemek için advergamelerin ne şekilde oluştuğu ve advergamelerde 
nasıl konulara yer verildiği araştırmanın temel konusunu oluşturmaktadır. 

Pazarlama, Gerilla Pazarlama, Reklam Oyunu, Marka. 

content for guerilla marketıng activities advergaming as a
sample of guerilla marketing, in search engine highlighted advergaming 

application of brands 

In this study, guerrilla marketing practice aimed at attracting the attention of lulicin by add
messages to the places where the consumer never expected to encounter will be investigated. Theconcept 
of ''Advergame'' which is guerrilla marketing application in the study was examined and many different 
brands were discussed. Content analysis of branded advertising games ranked first in Search Engines. In 
this study; The concept of guerrilla marketing, history, characteristics, purpose, difference from 
traditional marketing, guerrilla marketing wars, guerrilla planning process, guerrilla comm
Latter; The concept of advertising game, types, advantages, usage areas and relation to guerrilla 
marketing are explained. Third, guerrilla marketing and advertising relations have been examined using 
content analysis methods along with brand advertisements. It builds on the basic idea of how games are 
fictionalized by brands and how advergams are formed to influence the consumerand how to picsare 

Marketing, Guerillamarketing, Advergame, Brand 
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Halkla ilişkiler ve Tanıtım ABD, 

Bu çalışmada tüketicinin karşılaşmayı hiç beklemediği yerlere çeşitli mesajlar yerleştirerek tüketicinin 
dikkatini çekmeyi amaçlayan gerilla pazarlama uygulaması incelenmiştir. Çalışmada gerilla pazarlama 

iş ve birçok farklı markanın oluşturduğu oyun 
ilk sırada yer alan markalara ait 

advergame uygulamalarının içerik çözümlemesi yapılmıştır.Çalışmada ilk olarak; Gerilla Pazarlama 
özellikleri, amacı, geleneksel pazarlamadan farkı, gerilla pazarlama savaşları, gerilla 

planlama süreci, gerilla iletişim araçlarından bahsedilmiştir. İkinci olarak; Advergamekavramı, çeşitleri, 
ylaolan ilişkisi anlatılmıştır. Üçüncüolarak ise; 

gerilla pazarlama ve advergame ilişkisi göz önünde bulundurularak markaların advergame’leriiçerik 
çözümlemesi yöntemi kullanılarak görsellerle beraber ele alınarak incelenmiştir.Oyunların markalar ile 

kurgulandığı ve tüketiciyi etkilemek için advergamelerin ne şekilde oluştuğu ve advergamelerde 

content for guerilla marketıng activities advergaming as a 
ighlighted advergaming 

In this study, guerrilla marketing practice aimed at attracting the attention of lulicin by adding various 
messages to the places where the consumer never expected to encounter will be investigated. Theconcept 
of ''Advergame'' which is guerrilla marketing application in the study was examined and many different 

s of branded advertising games ranked first in Search Engines. In 
this study; The concept of guerrilla marketing, history, characteristics, purpose, difference from 
traditional marketing, guerrilla marketing wars, guerrilla planning process, guerrilla communication tools. 
Latter; The concept of advertising game, types, advantages, usage areas and relation to guerrilla 
marketing are explained. Third, guerrilla marketing and advertising relations have been examined using 

and advertisements. It builds on the basic idea of how games are 
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GİRİŞ 

Gerilla, küçük bir pazara sahip olan işletmeler için kullanılan bir tanımdır (Michaelson&Michaelson, 
2007, 97, Akt: Levi, Dahan: 38). Gerilla pazarlama ise, Levinson tarafından, özellikle küçük 
işletmelerin büyük işletmeler karşısında durabilmeleri için ku
bir bütçeyle uygulanabilecek bir takım pazarlama uygulamaları olarak ifade edilmektedir (Levinson, 
1998: 10, Akt: Levi, Dahan: 38).  

Bu çalışmanın da odak noktasını oluşturan Gerilla Pazarlama uygulaması olan Adver
ve markalara ait Advergame’leriniçeriksel çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Gerilla 
pazarlama kavramının ‘’Advergame’’ olarak nasıl işlendiğine yönelik örnek reklamlar üzerinden yola 
çıkarak içerik çözümlemesi oluşturmaktır. Konusu,
yaşatarak markaya rakiplerinin önüne geçebilme şansı vermektedir. Markaların bu rekabet ortamında 
varlığını koruması için bu kavram önem taşımaktadır. Çalışmada, advergame kavramını işlenmekle 
beraber, halkla ilişkiler faaliyeti olarak görülen gerilla pazarlamanın, markalara ait olan oyunlarda ne 
şekilde gerçekleştiği örnek reklamlar üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını, farklı 
sektörlerdeki işletmeler tarafından uygulanmış sınırlı sayıdaki o
Araştırmada, Gerilla Pazarlama kavramı, tarihi, özellikleri, amacı, geleneksel pazarlamadan farkı, 
gerilla pazarlama savaşları, gerilla planlama süreci, gerilla iletişim araçlarından bahsedilmiştir. 
Advergame kavramı, çeşitleri, sağladığı avantajlar, kullanım alanları ve gerilla pazarlamayla olan 
ilişkisi anlatılmıştır. Markaların advergame’leri ve içerik çözümlemesi yöntemiyle beraberoyunların 
markalar ile nasıl kurgulandığı ve tüketiciyi nasıl etkilediği 
birlikte değerlendirilmiştir. 

1.Gerilla Pazarlama 

Terim: "Gerilla" ilk kez 19. yüzyılın başında İspanya ve Portekiz'de bağımsızlık savaşı sırasında 
ortaya çıktı.1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nda büyük 
karşılaştı ve ’Savaş’’ olarak tercüme edilebilir bir İspanyol ifadedir(

Gerilla pazarlama kavramı ilk etapta büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmamış; küçük ölçekli 
işletmelere faydalı olabilecek bir yöntem olarak düşünülm
işletmeler de bu yöntemi iletişim stratejilerine dâhil etmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır 
(Neuborne, 2001,Akt:Dahan, Levi: 38). Değişimin ilk habercisi 20. yüzyılda görülmüştür. Dünya, 
teknolojinin gelişimi ile birlikte, makinelerin kahraman olarak görüldüğü endüstri odaklı yaklaşımdan 
ayrılarak, tüketicilerin kahraman olduğu, birey odaklı yaklaşıma doğru bir yönelim göstermiştir. 
Teknolojinin gelişmesi hem tüketicinin dünyayı yakından takip etmesine hem de iş
gelişmiş niteliklere sahip ürün ve hizmet sunmalarına olanak tanımıştır (Gobe, 2001: 13, Akt: Dahan, 
Levi: 38). 

1.1. Gerilla Pazarlamanın Amacı ve Özellikleri

İlk defa JayConradLevinson tarafından temeli atılan bir kavram olan “gerilla pazar
küçük bütçeler ile dikkat çekici ve etkili pazarlama çalışmaları yapmaktır. Gerilla pazarlama ilk 
zamanlarda sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha iyi mücadele edebilmesi için kullanılmıştır. 
Daha sonra ise ucuz maliyetli bir paza
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Gerilla, küçük bir pazara sahip olan işletmeler için kullanılan bir tanımdır (Michaelson&Michaelson, 
2007, 97, Akt: Levi, Dahan: 38). Gerilla pazarlama ise, Levinson tarafından, özellikle küçük 
işletmelerin büyük işletmeler karşısında durabilmeleri için kullanabilecekleri etkili ve çok daha küçük 
bir bütçeyle uygulanabilecek bir takım pazarlama uygulamaları olarak ifade edilmektedir (Levinson, 

Bu çalışmanın da odak noktasını oluşturan Gerilla Pazarlama uygulaması olan Advergaming kavramı 
ve markalara ait Advergame’leriniçeriksel çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Gerilla 
pazarlama kavramının ‘’Advergame’’ olarak nasıl işlendiğine yönelik örnek reklamlar üzerinden yola 
çıkarak içerik çözümlemesi oluşturmaktır. Konusu, Gerilla pazarlama hedef kitleye farklı deneyimler 
yaşatarak markaya rakiplerinin önüne geçebilme şansı vermektedir. Markaların bu rekabet ortamında 
varlığını koruması için bu kavram önem taşımaktadır. Çalışmada, advergame kavramını işlenmekle 

kla ilişkiler faaliyeti olarak görülen gerilla pazarlamanın, markalara ait olan oyunlarda ne 
şekilde gerçekleştiği örnek reklamlar üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını, farklı 
sektörlerdeki işletmeler tarafından uygulanmış sınırlı sayıdaki oyun reklam örnekleri oluşturmuştur. 

Gerilla Pazarlama kavramı, tarihi, özellikleri, amacı, geleneksel pazarlamadan farkı, 
gerilla pazarlama savaşları, gerilla planlama süreci, gerilla iletişim araçlarından bahsedilmiştir. 

şitleri, sağladığı avantajlar, kullanım alanları ve gerilla pazarlamayla olan 
ilişkisi anlatılmıştır. Markaların advergame’leri ve içerik çözümlemesi yöntemiyle beraberoyunların 
markalar ile nasıl kurgulandığı ve tüketiciyi nasıl etkilediği araştırmanın temel sorunsalı

Terim: "Gerilla" ilk kez 19. yüzyılın başında İspanya ve Portekiz'de bağımsızlık savaşı sırasında 
ortaya çıktı.1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nda büyük 
karşılaştı ve ’Savaş’’ olarak tercüme edilebilir bir İspanyol ifadedir(Isaac, 2014: 179).  

Gerilla pazarlama kavramı ilk etapta büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmamış; küçük ölçekli 
işletmelere faydalı olabilecek bir yöntem olarak düşünülmüştür. Ancak zaman içinde büyük ölçekli 
işletmeler de bu yöntemi iletişim stratejilerine dâhil etmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır 
(Neuborne, 2001,Akt:Dahan, Levi: 38). Değişimin ilk habercisi 20. yüzyılda görülmüştür. Dünya, 

le birlikte, makinelerin kahraman olarak görüldüğü endüstri odaklı yaklaşımdan 
ayrılarak, tüketicilerin kahraman olduğu, birey odaklı yaklaşıma doğru bir yönelim göstermiştir. 
Teknolojinin gelişmesi hem tüketicinin dünyayı yakından takip etmesine hem de iş
gelişmiş niteliklere sahip ürün ve hizmet sunmalarına olanak tanımıştır (Gobe, 2001: 13, Akt: Dahan, 

1.1. Gerilla Pazarlamanın Amacı ve Özellikleri 

İlk defa JayConradLevinson tarafından temeli atılan bir kavram olan “gerilla pazarlamanın amacı çok 
küçük bütçeler ile dikkat çekici ve etkili pazarlama çalışmaları yapmaktır. Gerilla pazarlama ilk 
zamanlarda sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha iyi mücadele edebilmesi için kullanılmıştır. 
Daha sonra ise ucuz maliyetli bir pazarlama stratejisine dönüşmüştür, bu sebeple sadece kobiler değil, 

Gerilla, küçük bir pazara sahip olan işletmeler için kullanılan bir tanımdır (Michaelson&Michaelson, 
2007, 97, Akt: Levi, Dahan: 38). Gerilla pazarlama ise, Levinson tarafından, özellikle küçük 

llanabilecekleri etkili ve çok daha küçük 
bir bütçeyle uygulanabilecek bir takım pazarlama uygulamaları olarak ifade edilmektedir (Levinson, 

gaming kavramı 
ve markalara ait Advergame’leriniçeriksel çözümlemesi yapılmıştır. Çalışmanın amacı, Gerilla 
pazarlama kavramının ‘’Advergame’’ olarak nasıl işlendiğine yönelik örnek reklamlar üzerinden yola 

Gerilla pazarlama hedef kitleye farklı deneyimler 
yaşatarak markaya rakiplerinin önüne geçebilme şansı vermektedir. Markaların bu rekabet ortamında 
varlığını koruması için bu kavram önem taşımaktadır. Çalışmada, advergame kavramını işlenmekle 

kla ilişkiler faaliyeti olarak görülen gerilla pazarlamanın, markalara ait olan oyunlarda ne 
şekilde gerçekleştiği örnek reklamlar üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını, farklı 

yun reklam örnekleri oluşturmuştur. 
Gerilla Pazarlama kavramı, tarihi, özellikleri, amacı, geleneksel pazarlamadan farkı, 

gerilla pazarlama savaşları, gerilla planlama süreci, gerilla iletişim araçlarından bahsedilmiştir. 
şitleri, sağladığı avantajlar, kullanım alanları ve gerilla pazarlamayla olan 

ilişkisi anlatılmıştır. Markaların advergame’leri ve içerik çözümlemesi yöntemiyle beraberoyunların 
mel sorunsalıgörsellerle 

Terim: "Gerilla" ilk kez 19. yüzyılın başında İspanya ve Portekiz'de bağımsızlık savaşı sırasında 
ortaya çıktı.1960'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri Vietnam Savaşı'nda büyük zorluklarla 

Gerilla pazarlama kavramı ilk etapta büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmamış; küçük ölçekli 
üştür. Ancak zaman içinde büyük ölçekli 

işletmeler de bu yöntemi iletişim stratejilerine dâhil etmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır 
(Neuborne, 2001,Akt:Dahan, Levi: 38). Değişimin ilk habercisi 20. yüzyılda görülmüştür. Dünya, 

le birlikte, makinelerin kahraman olarak görüldüğü endüstri odaklı yaklaşımdan 
ayrılarak, tüketicilerin kahraman olduğu, birey odaklı yaklaşıma doğru bir yönelim göstermiştir. 
Teknolojinin gelişmesi hem tüketicinin dünyayı yakından takip etmesine hem de işletmelerin çok 
gelişmiş niteliklere sahip ürün ve hizmet sunmalarına olanak tanımıştır (Gobe, 2001: 13, Akt: Dahan, 

lamanın amacı çok 
küçük bütçeler ile dikkat çekici ve etkili pazarlama çalışmaları yapmaktır. Gerilla pazarlama ilk 
zamanlarda sadece küçük firmaların büyük firmalarla daha iyi mücadele edebilmesi için kullanılmıştır. 

rlama stratejisine dönüşmüştür, bu sebeple sadece kobiler değil, 
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güçlü şirketlerde pazarlama stratejisi olarak gerilla pazarlamayı kullanmaya başlamışlardır( Kaşlı, 
İlban, Şahin 2009:81-82 ). 

Gerilla pazarlamada pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve 
özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar; (Levinson, 2011, Akt: Durmuş, 2011: 17).

 Pazarlama planına sahip olmak, 

 Takip etmenin önemini anlamak, 

 Bir planı üstlenmenin sorumluluğunu bilmek 

 Gerilla pazarlama takvimine gö

 Fuar, seminer, konferans, vb. etkinliklere katılarak firmayı tanıtabilmek, 

 Doğrudan posta kartları göndermek, 

 Ücretsiz bilgi sağlamak için web sitesi hazırlamak ve forumlara üye olmak, 
 E-posta kampanyaları düzenlemek şeklinde sıralana

 

Tüm bu temel özellikler aynı zamanda gerilla pazarlamada, hedef piyasaya yakın, dinamik, tüketici 
ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır. 

1.2. Gerilla Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Fa

Gerilla pazarlama ile geleneksel pazarlama arasında, yatırım açısından, başarı açısından, müşteri 
odaklılık açısından, kitle iletişim araçlar kullanımı açısından birçok farklılıklar vardır. 

Gerilla pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki farklar

Tablo:1  
Geleneksel pazarlama 

Geleneksel pazarlamada, pazarlama sürecinin 
işleyişinde belirleyici güç, paradır. 

Geleneksel pazarlama satış miktarları veya yüksek 
satış hacimleri ile değerlendirilmektedir.
Geleneksel pazarlama tecrübelere tahminlere 
yargılara ağırlık verir. 

Geleneksel pazarlama daha çok pazar 
bölümlendirmesi üzerinde durmaktadır.
Yeni müşteriler bulmak suretiyle büyüme sağlamaya 
çalışmaktadır. 

Sürekli olarak rekabette başarı sağlayacak fırsatlar 
arayışı içindedir. 
Oldukça yüksek ücretler karşılığında 
gelenekselalanlar tercih edilir. 
(Kaynak: Ünal, 2003) 

Ünal (2003)’a göre; Geleneksel pazarlamada, pazarlama sürecinin işleyişinde belirleyici güç, paradır. 
Gerilla pazarlamada ise öncelik hayal gücü, zaman ve enerjidedir. Geleneksel pazarlama anlayışı 
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güçlü şirketlerde pazarlama stratejisi olarak gerilla pazarlamayı kullanmaya başlamışlardır( Kaşlı, 

Gerilla pazarlamada pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve başarıyı sağlamak için bazı temel 
özelliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar; (Levinson, 2011, Akt: Durmuş, 2011: 17). 

Pazarlama planına sahip olmak,  

Takip etmenin önemini anlamak,  

Bir planı üstlenmenin sorumluluğunu bilmek  

Gerilla pazarlama takvimine göre hareket etmek,  

Fuar, seminer, konferans, vb. etkinliklere katılarak firmayı tanıtabilmek,  

Doğrudan posta kartları göndermek,  

Ücretsiz bilgi sağlamak için web sitesi hazırlamak ve forumlara üye olmak,  
posta kampanyaları düzenlemek şeklinde sıralanabilir.  

Tüm bu temel özellikler aynı zamanda gerilla pazarlamada, hedef piyasaya yakın, dinamik, tüketici 
ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır. 

1.2. Gerilla Pazarlamanın Geleneksel Pazarlamadan Farkı 

Gerilla pazarlama ile geleneksel pazarlama arasında, yatırım açısından, başarı açısından, müşteri 
odaklılık açısından, kitle iletişim araçlar kullanımı açısından birçok farklılıklar vardır.  

Gerilla pazarlama ile geleneksel pazarlama arasındaki farklar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Gerilla pazarlama 

Geleneksel pazarlamada, pazarlama sürecinin Gerilla tarzı pazarlama küçük ve orta büyüklükteki 
işletme sahiplerinin, büyük hayal güçlerini 
gerektirmektedir. 

Geleneksel pazarlama satış miktarları veya yüksek 
satış hacimleri ile değerlendirilmektedir. 

Kar esastır ve her şey karlılık ile 
değerlendirilmektedir. 

Geleneksel pazarlama tecrübelere tahminlere Yanlış yapılabilecek tahminler, gerilla tarzı 
pazarlamayı yapan şirkete çok pahalıya mal 
olabileceği için, uygulayan şirketler tahmin ve 
değerlendirmeleri insan davranışı ve psikolojisine 
ağırlık vererek sağlamaya çalışırlar. 

Geleneksel pazarlama daha çok pazar 
bölümlendirmesi üzerinde durmaktadır. 

Gerilla tarzı pazarlama daha çok en uygun olabilecek 
alanı seçip, onun üzerine odaklanmaktadır.

Yeni müşteriler bulmak suretiyle büyüme sağlamaya Eski müşterilerle daha çok ilişki kurmak ve onlar 
aracılığıyla yeni müşterilere ulaşarak büyüme 
sağlamaktadır.. 

Sürekli olarak rekabette başarı sağlayacak fırsatlar Her zaman rekabeti sağlayacak yeni fırsatlar arayışı 
içerisindedir. 

Oldukça yüksek ücretler karşılığında Çok daha ucuz maliyetli, tüketicinin ilgisi 
çekebilecek her türlü alan tercih edilebilir.

Ünal (2003)’a göre; Geleneksel pazarlamada, pazarlama sürecinin işleyişinde belirleyici güç, paradır. 
elik hayal gücü, zaman ve enerjidedir. Geleneksel pazarlama anlayışı 

güçlü şirketlerde pazarlama stratejisi olarak gerilla pazarlamayı kullanmaya başlamışlardır( Kaşlı, 

başarıyı sağlamak için bazı temel 

Tüm bu temel özellikler aynı zamanda gerilla pazarlamada, hedef piyasaya yakın, dinamik, tüketici 
ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır.  

Gerilla pazarlama ile geleneksel pazarlama arasında, yatırım açısından, başarı açısından, müşteri 

 

Gerilla tarzı pazarlama küçük ve orta büyüklükteki 
işletme sahiplerinin, büyük hayal güçlerini 

Kar esastır ve her şey karlılık ile 

yapılabilecek tahminler, gerilla tarzı 
pazarlamayı yapan şirkete çok pahalıya mal 
olabileceği için, uygulayan şirketler tahmin ve 
değerlendirmeleri insan davranışı ve psikolojisine 

Gerilla tarzı pazarlama daha çok en uygun olabilecek 
alanı seçip, onun üzerine odaklanmaktadır. 
Eski müşterilerle daha çok ilişki kurmak ve onlar 

ığıyla yeni müşterilere ulaşarak büyüme 

Her zaman rekabeti sağlayacak yeni fırsatlar arayışı 

Çok daha ucuz maliyetli, tüketicinin ilgisi 
çekebilecek her türlü alan tercih edilebilir. 

Ünal (2003)’a göre; Geleneksel pazarlamada, pazarlama sürecinin işleyişinde belirleyici güç, paradır. 
elik hayal gücü, zaman ve enerjidedir. Geleneksel pazarlama anlayışı 
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büyük işletmeler, büyük yatırımlar, büyük ortaklıklar ve büyük pazarlama bütçeleri gerektirirken, 
gerilla pazarlaması küçük işletme sahiplerinin büyük hayal güçlerini gerektirmektedir. 
pazarlama satış miktarları veya yüksek satış hacimleri ile değerlendirilirken, gerilla pazarlamasında 
yüksek satış miktarları eğer kar yaratmıyorsa anlamsızdır. Dolayısıyla kar esastır ve her şey karlılıkla 
değerlendirilmektedir. Geleneksel pazarl
yanlış yapılabilecek tahminler gerilla pazarlamacıya çok pahalıya mal olabileceği için onlar iyi tahmin 
ve değerlendirmeleri insan davranış psikolojisine ağırlık vererek sağlamaya çalışırlar. Gele
pazarlama daha çok pazar bölümlemesi ve çeşitlendirerek pazarlama üzerinde dururken, gerilla 
pazarlaması daha çok en mükemmel olabileceği alanı seçip onun üzerinde odaklanarak, yoğun 
pazarlamaya yönelmektedir. Gerilla pazarlama, işletmeyi yeni müşte
teşvik ederken, gerilla pazarlaması eski müşterilerle daha fazla ilişki kurarak, daha fazla alışveriş 
yaparak ve onların vasıtası ile yeni müşteriler bularak büyüme üzerinde odaklanır. Geleneksel 
pazarlama, sürekli olarak rekabette başarı sağlayacak fırsatlar arayışı içerisindeyken, gerilla 
pazarlaması rekabeti geçici bir süre unutarak rakip işletmelerle işbirliği sağlayarak, destek verecek 
yeni fırsatlar üzerinde durur. Geleneksel pazarlamada reklam çalışmaları direkt posta,
yöntemlerin tek başına başarı sağlayabileceği kabul edilirken, gerilla pazarlama da bu yöntemlerin tek 
başına işe yaramayacağı, tek silahla savaşabilen günlerin geride kaldığı, başarının tüm yöntemlerin 
kombinasyonuyla yaratılan sinerjide 
geçen ayın faturalarını sayarak ne kadar satış yaptığını hesaplamaya dayanırken, gerilla pazarlaması 
kurduğunuz ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaya yönelmektedir. Çünkü gelişen ilişkiler sonuçta işletmey
satış ve kar olarak geri dönecektir. Geleneksel pazarlamada teknolojinin kullanımına pahalı, karmaşık 
ve sınırlı gözüyle bakılırken, gerilla pazarlamasında teknoloji kullanımına daha kolay, ucuz ve 
işletmeye daha çok güç kazandırabilecek bir faktör gözüy

1.3.Gerilla Pazarlamanın Planlama Süreci

İyi bir gerilla pazarlama planı yüksek satışlar için önemli bir başlangıç noktasıdır. İşletmeyle ilgili 
olarak bir gerilla pazarlama planı hazırlandığında; işletmenin amaçları, güçlü ve zayıf yönl
kitlenin mevcut ve olası ihtiyaçları ile hali hazırda yükselen trendler doğrultusunda bu planın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. İşletmelerin, gerilla pazarlamasını uygulayabilmeleri için izlemeleri 
gereken süreç aşamalı olarak ifade edilmişt
oluşturmak; Herhangi bir pazarlama çabasıyla ilgili olarak yöneticilerin bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olmaları önemli sorunları da beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle işletmeler sürecin bu 
aşamasında öncelikle kendi iç ve dış çevresiyle ilgili olabildiğince detaylı ve doğru bilgilere dayanan 
bir veri tabanı oluşturmalıdır.  

2. Advergame Kavramı (Oyuna Dayalı Reklam)

Advergaming, "reklam" ve "oyun," sözcüklerinden türemiş ve reklamın önemli bi
oyunları tanımlamak için kullanılır. Advertisement kelimesinin adver’ı ile oyun kelimesinin İngilizce 
karşılığı olan “game” kelimesinin birleşmesi ile oluşturulmuş ve ilk defa 2001’de Wired dergisinde bu 
adla kullanılmıştır. Bir şirketi veya bir ürünü tanıtmak için tasarlanmış olan Advergaming kavramının 
farklı kullanımları vardır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki çizgi üstünde tüketicinin 
satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama yöntemidir(
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büyük işletmeler, büyük yatırımlar, büyük ortaklıklar ve büyük pazarlama bütçeleri gerektirirken, 
gerilla pazarlaması küçük işletme sahiplerinin büyük hayal güçlerini gerektirmektedir. 
pazarlama satış miktarları veya yüksek satış hacimleri ile değerlendirilirken, gerilla pazarlamasında 
yüksek satış miktarları eğer kar yaratmıyorsa anlamsızdır. Dolayısıyla kar esastır ve her şey karlılıkla 

Geleneksel pazarlama tecrübelere, tahminlere, yargılara ağırlık verir, ancak 
yanlış yapılabilecek tahminler gerilla pazarlamacıya çok pahalıya mal olabileceği için onlar iyi tahmin 
ve değerlendirmeleri insan davranış psikolojisine ağırlık vererek sağlamaya çalışırlar. Gele
pazarlama daha çok pazar bölümlemesi ve çeşitlendirerek pazarlama üzerinde dururken, gerilla 
pazarlaması daha çok en mükemmel olabileceği alanı seçip onun üzerinde odaklanarak, yoğun 
pazarlamaya yönelmektedir. Gerilla pazarlama, işletmeyi yeni müşteriler bularak doğrusal büyümeye 
teşvik ederken, gerilla pazarlaması eski müşterilerle daha fazla ilişki kurarak, daha fazla alışveriş 
yaparak ve onların vasıtası ile yeni müşteriler bularak büyüme üzerinde odaklanır. Geleneksel 

kabette başarı sağlayacak fırsatlar arayışı içerisindeyken, gerilla 
pazarlaması rekabeti geçici bir süre unutarak rakip işletmelerle işbirliği sağlayarak, destek verecek 
yeni fırsatlar üzerinde durur. Geleneksel pazarlamada reklam çalışmaları direkt posta, 
yöntemlerin tek başına başarı sağlayabileceği kabul edilirken, gerilla pazarlama da bu yöntemlerin tek 
başına işe yaramayacağı, tek silahla savaşabilen günlerin geride kaldığı, başarının tüm yöntemlerin 
kombinasyonuyla yaratılan sinerjide olduğu savunulmaktadır. Geleneksel pazarlama ay sonunda, 
geçen ayın faturalarını sayarak ne kadar satış yaptığını hesaplamaya dayanırken, gerilla pazarlaması 
kurduğunuz ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaya yönelmektedir. Çünkü gelişen ilişkiler sonuçta işletmey
satış ve kar olarak geri dönecektir. Geleneksel pazarlamada teknolojinin kullanımına pahalı, karmaşık 
ve sınırlı gözüyle bakılırken, gerilla pazarlamasında teknoloji kullanımına daha kolay, ucuz ve 
işletmeye daha çok güç kazandırabilecek bir faktör gözüyle bakılmaktadır.  

1.3.Gerilla Pazarlamanın Planlama Süreci 

İyi bir gerilla pazarlama planı yüksek satışlar için önemli bir başlangıç noktasıdır. İşletmeyle ilgili 
olarak bir gerilla pazarlama planı hazırlandığında; işletmenin amaçları, güçlü ve zayıf yönl
kitlenin mevcut ve olası ihtiyaçları ile hali hazırda yükselen trendler doğrultusunda bu planın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. İşletmelerin, gerilla pazarlamasını uygulayabilmeleri için izlemeleri 
gereken süreç aşamalı olarak ifade edilmiştir (Nardalı, 2009: 109). Bunlar; Geniş bir bilgi tabanı 
oluşturmak; Herhangi bir pazarlama çabasıyla ilgili olarak yöneticilerin bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olmaları önemli sorunları da beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle işletmeler sürecin bu 
şamasında öncelikle kendi iç ve dış çevresiyle ilgili olabildiğince detaylı ve doğru bilgilere dayanan 

Oyuna Dayalı Reklam) 

Advergaming, "reklam" ve "oyun," sözcüklerinden türemiş ve reklamın önemli bir işlev üstlendiği 
oyunları tanımlamak için kullanılır. Advertisement kelimesinin adver’ı ile oyun kelimesinin İngilizce 
karşılığı olan “game” kelimesinin birleşmesi ile oluşturulmuş ve ilk defa 2001’de Wired dergisinde bu 

veya bir ürünü tanıtmak için tasarlanmış olan Advergaming kavramının 
farklı kullanımları vardır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki çizgi üstünde tüketicinin 
satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama yöntemidir( Ilgın, 2013: 26 ).

büyük işletmeler, büyük yatırımlar, büyük ortaklıklar ve büyük pazarlama bütçeleri gerektirirken, 
gerilla pazarlaması küçük işletme sahiplerinin büyük hayal güçlerini gerektirmektedir. Geleneksel 
pazarlama satış miktarları veya yüksek satış hacimleri ile değerlendirilirken, gerilla pazarlamasında 
yüksek satış miktarları eğer kar yaratmıyorsa anlamsızdır. Dolayısıyla kar esastır ve her şey karlılıkla 

ama tecrübelere, tahminlere, yargılara ağırlık verir, ancak 
yanlış yapılabilecek tahminler gerilla pazarlamacıya çok pahalıya mal olabileceği için onlar iyi tahmin 
ve değerlendirmeleri insan davranış psikolojisine ağırlık vererek sağlamaya çalışırlar. Geleneksel 
pazarlama daha çok pazar bölümlemesi ve çeşitlendirerek pazarlama üzerinde dururken, gerilla 
pazarlaması daha çok en mükemmel olabileceği alanı seçip onun üzerinde odaklanarak, yoğun 

riler bularak doğrusal büyümeye 
teşvik ederken, gerilla pazarlaması eski müşterilerle daha fazla ilişki kurarak, daha fazla alışveriş 
yaparak ve onların vasıtası ile yeni müşteriler bularak büyüme üzerinde odaklanır. Geleneksel 

kabette başarı sağlayacak fırsatlar arayışı içerisindeyken, gerilla 
pazarlaması rekabeti geçici bir süre unutarak rakip işletmelerle işbirliği sağlayarak, destek verecek 
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yöntemlerin tek başına başarı sağlayabileceği kabul edilirken, gerilla pazarlama da bu yöntemlerin tek 
başına işe yaramayacağı, tek silahla savaşabilen günlerin geride kaldığı, başarının tüm yöntemlerin 

olduğu savunulmaktadır. Geleneksel pazarlama ay sonunda, 
geçen ayın faturalarını sayarak ne kadar satış yaptığını hesaplamaya dayanırken, gerilla pazarlaması 
kurduğunuz ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaya yönelmektedir. Çünkü gelişen ilişkiler sonuçta işletmeye 
satış ve kar olarak geri dönecektir. Geleneksel pazarlamada teknolojinin kullanımına pahalı, karmaşık 
ve sınırlı gözüyle bakılırken, gerilla pazarlamasında teknoloji kullanımına daha kolay, ucuz ve 

İyi bir gerilla pazarlama planı yüksek satışlar için önemli bir başlangıç noktasıdır. İşletmeyle ilgili 
olarak bir gerilla pazarlama planı hazırlandığında; işletmenin amaçları, güçlü ve zayıf yönleri, hedef 
kitlenin mevcut ve olası ihtiyaçları ile hali hazırda yükselen trendler doğrultusunda bu planın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekir. İşletmelerin, gerilla pazarlamasını uygulayabilmeleri için izlemeleri 

ir (Nardalı, 2009: 109). Bunlar; Geniş bir bilgi tabanı 
oluşturmak; Herhangi bir pazarlama çabasıyla ilgili olarak yöneticilerin bilgi sahibi olmadan fikir 
sahibi olmaları önemli sorunları da beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle işletmeler sürecin bu 
şamasında öncelikle kendi iç ve dış çevresiyle ilgili olabildiğince detaylı ve doğru bilgilere dayanan 

r işlev üstlendiği 
oyunları tanımlamak için kullanılır. Advertisement kelimesinin adver’ı ile oyun kelimesinin İngilizce 
karşılığı olan “game” kelimesinin birleşmesi ile oluşturulmuş ve ilk defa 2001’de Wired dergisinde bu 

veya bir ürünü tanıtmak için tasarlanmış olan Advergaming kavramının 
farklı kullanımları vardır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki çizgi üstünde tüketicinin 

Ilgın, 2013: 26 ). 
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 Başka bir tanım da, bunların bilgisayar oyunlarının oluşturulması ve kullanılması, markaların veya 
ürünlerin görünür hale getirilmesine dayanan uygulamalar olduğu belirtiliyor (Dahl, Eagle&Báez, 
2009 Akt: Pavel, Martin, 2011: 110). Rek
geleneksel olmayan biçimi olarak algılanır. Reklam oyunu, markanın nitelikleri üzerine kurulmuş bir 
oyun olarak algılanmaktadır(Kanth, 2010Akt: Pavel, Martin, 2011: 110).

Oyun reklamlar pazarlama ve pazarl
ürünle özdeşleştirilmiş karakterin merkez olduğu etkileşimli oyunlardır. Kimi zaman marka ve ürün ve 
hizmetin kullanım deneyimini sanal bir şekilde yaşatan oyun reklamlar(Nike ve Polo oyunları g
kimi zamanda kişisel tecrübenin duygusal çağrışımlarla özendirildiği(örneğin, içki ve içeceklerle ilgili 
salon ve gazino oyunları) klasik oyun şekline dönmektedir. Oyun reklam çok boyutlu bir kavramdır; 
çünkü gelişen bir endüstri olduğu gibi, yeni bi
ve hatta yeri geldiğinde (örneğin olumsuz mesajları ele alan eleştirel bakış açısı olan oyunlar (‘anti
advergaming’) bir öğrenme biçimi olmaktadır(Yüksel, 2007: 31).

Küreselleşmeyle beraber toplumdaki değişimler oyunlarında değişmesine neden olmaktadır. Son 
yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber oyunlarla reklamların birleşmesi sonucu 
Advergame adında yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Advergame’in içinde hem pazarlama öğesi olan 
reklam hem de keyif almak, eğlenmek için yaratılan oyunlar bir araya gelmiştir. Bu oyunlar, ürünler 
ve o ürünleri piyasaya çıkaran markalar için özel olarak hazırlanmaktadır. Tüketici Advergame ile 
hem eğlenirken aynı zamanda etkileşime girdiği markanın ürünl
ürünler hakkında alınan bilgi sahibi olmakta ve ürünü deneyimlemektedir. Advergame’ler, tüketiciyi 
sıkmamak adına kısa oyunlar olarak kurgulanmışlardır. Kısa kısa ama ilerlemeli ve sonunda bir ödül 
ile desteklenen Advergame, tüketici ile marka arasında kalıcı psikolojik bir bağın kurulmasını 
sağlamakta, dolayısı ile markanın sahip olduğu imajı tüketicinin gözünde değerlenmekte ve uzun 
soluklu bir marka farkındalığı tüketicinin bilinçaltına girerek yaratılmaktadır (Yörüko

2001 yılında "advergame" Wired dergisinin "Jargon Watch" sütununda yer almış ve bu, advergame 
kavramı için tanınırlığı sağlamıştır. O zamandan beri birçok önemli şirket artık kendi ürünlerini 
tanıtmak için ücretsiz çevrimiçi oyun yöntemini
28 ). 

Advergame’lerin sağladığı birçok avantaj vardır. 
ürüne olan ilgisini çekme şansını kuvvetle
ve hatırlanması için önemlidir. Marka görünürlüğünü artırarak, kullanıcının marka ile daha fazla vakit 
geçirmesini sağlar. Klasik reklam 
ihtimali de vardır(Walklate, 2009Akt: Pavel, Martin, 2011: 110). 
vadeli iyi ilişkilerin sürdürülmesi için
memnuniyetini etkiler (Šimberová, 2010).

Reklam internet üzerinden yayılabilir.
uzmanlaşmış sayfalar kullanılabilir.
Pavel, 2011: 112). 
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Başka bir tanım da, bunların bilgisayar oyunlarının oluşturulması ve kullanılması, markaların veya 
ürünlerin görünür hale getirilmesine dayanan uygulamalar olduğu belirtiliyor (Dahl, Eagle&Báez, 
2009 Akt: Pavel, Martin, 2011: 110). Reklam oyunu daha sonra pazarlama iletişimi konusunun 
geleneksel olmayan biçimi olarak algılanır. Reklam oyunu, markanın nitelikleri üzerine kurulmuş bir 
oyun olarak algılanmaktadır(Kanth, 2010Akt: Pavel, Martin, 2011: 110). 

Oyun reklamlar pazarlama ve pazarlama iletişimi içeren; bir marka, ürün, hizmet ya da bu marka, 
ürünle özdeşleştirilmiş karakterin merkez olduğu etkileşimli oyunlardır. Kimi zaman marka ve ürün ve 
hizmetin kullanım deneyimini sanal bir şekilde yaşatan oyun reklamlar(Nike ve Polo oyunları g
kimi zamanda kişisel tecrübenin duygusal çağrışımlarla özendirildiği(örneğin, içki ve içeceklerle ilgili 
salon ve gazino oyunları) klasik oyun şekline dönmektedir. Oyun reklam çok boyutlu bir kavramdır; 
çünkü gelişen bir endüstri olduğu gibi, yeni bir reklam sistemi ve pazarlama iletişimi aracı, bir eğlence 
ve hatta yeri geldiğinde (örneğin olumsuz mesajları ele alan eleştirel bakış açısı olan oyunlar (‘anti
advergaming’) bir öğrenme biçimi olmaktadır(Yüksel, 2007: 31). 

aki değişimler oyunlarında değişmesine neden olmaktadır. Son 
yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber oyunlarla reklamların birleşmesi sonucu 
Advergame adında yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Advergame’in içinde hem pazarlama öğesi olan 

lam hem de keyif almak, eğlenmek için yaratılan oyunlar bir araya gelmiştir. Bu oyunlar, ürünler 
ve o ürünleri piyasaya çıkaran markalar için özel olarak hazırlanmaktadır. Tüketici Advergame ile 
hem eğlenirken aynı zamanda etkileşime girdiği markanın ürünlerini reel olmayan yoldan kullanarak 
ürünler hakkında alınan bilgi sahibi olmakta ve ürünü deneyimlemektedir. Advergame’ler, tüketiciyi 
sıkmamak adına kısa oyunlar olarak kurgulanmışlardır. Kısa kısa ama ilerlemeli ve sonunda bir ödül 

game, tüketici ile marka arasında kalıcı psikolojik bir bağın kurulmasını 
sağlamakta, dolayısı ile markanın sahip olduğu imajı tüketicinin gözünde değerlenmekte ve uzun 
soluklu bir marka farkındalığı tüketicinin bilinçaltına girerek yaratılmaktadır (Yörükoğlu, 2014: 35 ).

2001 yılında "advergame" Wired dergisinin "Jargon Watch" sütununda yer almış ve bu, advergame 
kavramı için tanınırlığı sağlamıştır. O zamandan beri birçok önemli şirket artık kendi ürünlerini 
tanıtmak için ücretsiz çevrimiçi oyun yöntemini stratejik olarak kullanmaya başlamıştır( Ilgın, 2013: 

çok avantaj vardır. Etkileşim sayesinde reklam oyunları,
kuvvetle arttırır. İzleyicinin etkileşimi, markanın daha

Marka görünürlüğünü artırarak, kullanıcının marka ile daha fazla vakit 
 mesajlarının yanı sıra, markanın tekrarlanan algısını

(Walklate, 2009Akt: Pavel, Martin, 2011: 110). Reklamcılık, müşterilerle
için de yararlı olabilir. Uzun vadeli iyi ilişkiler daha
2010). 

labilir. Hem kendi web sayfaları hem de reklamcılık
kullanılabilir. Çeşitli İnternet forumları da yayılmaya yardımcı olabilir

Başka bir tanım da, bunların bilgisayar oyunlarının oluşturulması ve kullanılması, markaların veya 
ürünlerin görünür hale getirilmesine dayanan uygulamalar olduğu belirtiliyor (Dahl, Eagle&Báez, 

lam oyunu daha sonra pazarlama iletişimi konusunun 
geleneksel olmayan biçimi olarak algılanır. Reklam oyunu, markanın nitelikleri üzerine kurulmuş bir 

ama iletişimi içeren; bir marka, ürün, hizmet ya da bu marka, 
ürünle özdeşleştirilmiş karakterin merkez olduğu etkileşimli oyunlardır. Kimi zaman marka ve ürün ve 
hizmetin kullanım deneyimini sanal bir şekilde yaşatan oyun reklamlar(Nike ve Polo oyunları gibi); 
kimi zamanda kişisel tecrübenin duygusal çağrışımlarla özendirildiği(örneğin, içki ve içeceklerle ilgili 
salon ve gazino oyunları) klasik oyun şekline dönmektedir. Oyun reklam çok boyutlu bir kavramdır; 

r reklam sistemi ve pazarlama iletişimi aracı, bir eğlence 
ve hatta yeri geldiğinde (örneğin olumsuz mesajları ele alan eleştirel bakış açısı olan oyunlar (‘anti-

aki değişimler oyunlarında değişmesine neden olmaktadır. Son 
yıllarda internet kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber oyunlarla reklamların birleşmesi sonucu 
Advergame adında yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Advergame’in içinde hem pazarlama öğesi olan 

lam hem de keyif almak, eğlenmek için yaratılan oyunlar bir araya gelmiştir. Bu oyunlar, ürünler 
ve o ürünleri piyasaya çıkaran markalar için özel olarak hazırlanmaktadır. Tüketici Advergame ile 

erini reel olmayan yoldan kullanarak 
ürünler hakkında alınan bilgi sahibi olmakta ve ürünü deneyimlemektedir. Advergame’ler, tüketiciyi 
sıkmamak adına kısa oyunlar olarak kurgulanmışlardır. Kısa kısa ama ilerlemeli ve sonunda bir ödül 

game, tüketici ile marka arasında kalıcı psikolojik bir bağın kurulmasını 
sağlamakta, dolayısı ile markanın sahip olduğu imajı tüketicinin gözünde değerlenmekte ve uzun 

ğlu, 2014: 35 ). 

2001 yılında "advergame" Wired dergisinin "Jargon Watch" sütununda yer almış ve bu, advergame 
kavramı için tanınırlığı sağlamıştır. O zamandan beri birçok önemli şirket artık kendi ürünlerini 

stratejik olarak kullanmaya başlamıştır( Ilgın, 2013: 

oyunları, müşterinin 
daha iyi tanıtılması 

Marka görünürlüğünü artırarak, kullanıcının marka ile daha fazla vakit 
algısını tekrarlama 
müşterilerle uzun 

daha sonra müşteri 

reklamcılık oyunlarında 
olabilir (Martin, 
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2.1. Oyuna Dayalı Reklam Türleri (Advergame)

İnternet üzerinden gerçekleştirilen pazarlama iletişimi faaliyetlerinin en yeni ve ilgi çeken türü olan 
oyuna dayalı reklamın (advergame) şu an uygulanan 3 türü bulunmaktadır: (Kavoğlu, 2012: 9).

 Atl Türü Oyuna Dayalı Reklam

İngilizce “AbovetheLine” kelimesinin kısaltması olan 
özel üretilen uygulamalar yer almaktadır. Bu oyunlarda amaç potansiyel müşterilerin sitede daha çok 
vakit geçirmesi ve ilgili ürün veya hizmetten daha çok haberdar olmasıdır. 

 Btl Türü Oyuna Dayalı Reklam

BTL (BelowtheLine) türü oyunlarda ise genel olarak dikkat çekmeyi amaçlayan sosyal, ekonomik 
konularla ilişkili uygulamalar yer almaktadır. Bu grupta yer alan oyunlar, normal bir oyun gibi 
yayınlanır ve oyuncuların o konuyla ilgili daha çok araştırma yapmaları he
gütmeyen örgütler de bu iletişim yöntemini kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
tarafından yaptırılan “Food Force” adlı advergame bu türe iyi bir örnektir.

 Ttl Türü Oyuna Dayalı Reklam

TTL (Through theLine) Advergaming olarak adlandırılan sonuncu tür ise, seyrek görülen bir türdür. 
Online oyun sitelerindeki, ürünle veya markayla bağdaştırılabilen oyunlara sponsor olunarak, ürün 
görsellerini ve reklam sloganını oyuncuya ileten uygulamalar

3. Advergame ve Gerilla Pazarlama İlişkisi

Gerilla pazarlamada, hedef piyasaya yakın, dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve 
yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır. Gerilla pazarlamada önemli olan
esnekliktir. Şirketler yayılma alanlarının, karlarının, aktivitelerinin azalmasını önlemek için her 
duruma karşı esnek olmalıdır. Pazarda oluşabilecek her türlü durumu önceden tahmin etmek ve 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için durumların
Durmuş, 2011: 17).  

Gerilla pazarlamasında satış geliştirme faaliyetleri kapsamında dağıtılan reklam ve bedava hediyeler 
önemli yer tutmaktadır. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı ve alıcıların dikkatini çek
olduğu pazarlarda satış geliştirme araçları daha sıklıkla kullanılmaktadır. Satış geliştirme faaliyetleri 
kapsamında gerilla pazarlamacıları kupon, çekiliş, POP (Point Of Purchase) uygulamaları ve fuarlara 
katılmak gibi uygulamalardan yararla

Advergaming, "reklam" ve "oyun," sözcüklerinden türemiş ve reklamın önemli bir işlev üstlendiği 
oyunları tanımlamak için kullanılır. Bir şirketi veya bir ürünü tanıtmak için tasarlanmış olan 
Advergame kavramının farklı kullanımları vardır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki 
çizgi üstünde tüketicinin satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama 
yöntemidir( Ilgın, 2013: 26 ). Advergame, tüketici ile marka arasında kalıcı psikolojik bi
kurulmasını sağlamakta, dolayısı ile markanın sahip olduğu imajı tüketicinin gözünde değerlenmekte 
ve uzun soluklu bir marka farkındalığı tüketicinin bilinçaltına girerek yaratılmaktadır. Gerilla 
pazarlamacılar tarafından, gerilla pazarlamanın uygu
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2.1. Oyuna Dayalı Reklam Türleri (Advergame) 

çekleştirilen pazarlama iletişimi faaliyetlerinin en yeni ve ilgi çeken türü olan 
oyuna dayalı reklamın (advergame) şu an uygulanan 3 türü bulunmaktadır: (Kavoğlu, 2012: 9).

Atl Türü Oyuna Dayalı Reklam 

İngilizce “AbovetheLine” kelimesinin kısaltması olan ATL türünde, belirli bir ürün ya da markaya 
özel üretilen uygulamalar yer almaktadır. Bu oyunlarda amaç potansiyel müşterilerin sitede daha çok 
vakit geçirmesi ve ilgili ürün veya hizmetten daha çok haberdar olmasıdır.  

Btl Türü Oyuna Dayalı Reklam 

lowtheLine) türü oyunlarda ise genel olarak dikkat çekmeyi amaçlayan sosyal, ekonomik 
konularla ilişkili uygulamalar yer almaktadır. Bu grupta yer alan oyunlar, normal bir oyun gibi 
yayınlanır ve oyuncuların o konuyla ilgili daha çok araştırma yapmaları hedeflenir
gütmeyen örgütler de bu iletişim yöntemini kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 
tarafından yaptırılan “Food Force” adlı advergame bu türe iyi bir örnektir. 

Ttl Türü Oyuna Dayalı Reklam 

TTL (Through theLine) Advergaming olarak adlandırılan sonuncu tür ise, seyrek görülen bir türdür. 
Online oyun sitelerindeki, ürünle veya markayla bağdaştırılabilen oyunlara sponsor olunarak, ürün 
görsellerini ve reklam sloganını oyuncuya ileten uygulamalar buna örnek verilebilir. 

Gerilla Pazarlama İlişkisi 

Gerilla pazarlamada, hedef piyasaya yakın, dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve 
yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır. Gerilla pazarlamada önemli olan
esnekliktir. Şirketler yayılma alanlarının, karlarının, aktivitelerinin azalmasını önlemek için her 
duruma karşı esnek olmalıdır. Pazarda oluşabilecek her türlü durumu önceden tahmin etmek ve 
rekabet ortamında ayakta kalabilmek için durumlarını iyi analiz etmelilerdir (Levinson, 2011, Akt: 

Gerilla pazarlamasında satış geliştirme faaliyetleri kapsamında dağıtılan reklam ve bedava hediyeler 
önemli yer tutmaktadır. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı ve alıcıların dikkatini çek
olduğu pazarlarda satış geliştirme araçları daha sıklıkla kullanılmaktadır. Satış geliştirme faaliyetleri 
kapsamında gerilla pazarlamacıları kupon, çekiliş, POP (Point Of Purchase) uygulamaları ve fuarlara 
katılmak gibi uygulamalardan yararlanabilirler ( Nardalı, 2009: 115). 

Advergaming, "reklam" ve "oyun," sözcüklerinden türemiş ve reklamın önemli bir işlev üstlendiği 
oyunları tanımlamak için kullanılır. Bir şirketi veya bir ürünü tanıtmak için tasarlanmış olan 

lanımları vardır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki 
çizgi üstünde tüketicinin satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama 
yöntemidir( Ilgın, 2013: 26 ). Advergame, tüketici ile marka arasında kalıcı psikolojik bi
kurulmasını sağlamakta, dolayısı ile markanın sahip olduğu imajı tüketicinin gözünde değerlenmekte 
ve uzun soluklu bir marka farkındalığı tüketicinin bilinçaltına girerek yaratılmaktadır. Gerilla 
pazarlamacılar tarafından, gerilla pazarlamanın uygulaması olarak Advergame’ler kullanılmaktadır.

çekleştirilen pazarlama iletişimi faaliyetlerinin en yeni ve ilgi çeken türü olan 
oyuna dayalı reklamın (advergame) şu an uygulanan 3 türü bulunmaktadır: (Kavoğlu, 2012: 9). 

ATL türünde, belirli bir ürün ya da markaya 
özel üretilen uygulamalar yer almaktadır. Bu oyunlarda amaç potansiyel müşterilerin sitede daha çok 

lowtheLine) türü oyunlarda ise genel olarak dikkat çekmeyi amaçlayan sosyal, ekonomik 
konularla ilişkili uygulamalar yer almaktadır. Bu grupta yer alan oyunlar, normal bir oyun gibi 

deflenir. Kar amacı 
gütmeyen örgütler de bu iletişim yöntemini kullanmaktadır. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 

TTL (Through theLine) Advergaming olarak adlandırılan sonuncu tür ise, seyrek görülen bir türdür. 
Online oyun sitelerindeki, ürünle veya markayla bağdaştırılabilen oyunlara sponsor olunarak, ürün 

Gerilla pazarlamada, hedef piyasaya yakın, dinamik, tüketici ihtiyaçlarına duyarlı, güçlendirilmiş ve 
yetkilendirilmiş bir pazarlama yönetimi oluşturmaktır. Gerilla pazarlamada önemli olan bir noktada 
esnekliktir. Şirketler yayılma alanlarının, karlarının, aktivitelerinin azalmasını önlemek için her 
duruma karşı esnek olmalıdır. Pazarda oluşabilecek her türlü durumu önceden tahmin etmek ve 

ı iyi analiz etmelilerdir (Levinson, 2011, Akt: 

Gerilla pazarlamasında satış geliştirme faaliyetleri kapsamında dağıtılan reklam ve bedava hediyeler 
önemli yer tutmaktadır. Özellikle yoğun rekabetin yaşandığı ve alıcıların dikkatini çekmenin çok zor 
olduğu pazarlarda satış geliştirme araçları daha sıklıkla kullanılmaktadır. Satış geliştirme faaliyetleri 
kapsamında gerilla pazarlamacıları kupon, çekiliş, POP (Point Of Purchase) uygulamaları ve fuarlara 

Advergaming, "reklam" ve "oyun," sözcüklerinden türemiş ve reklamın önemli bir işlev üstlendiği 
oyunları tanımlamak için kullanılır. Bir şirketi veya bir ürünü tanıtmak için tasarlanmış olan 

lanımları vardır. Advergame, reklam ve bilgisayar oyunu arasındaki 
çizgi üstünde tüketicinin satın alma davranışını etkilemeyi amaçlayan yeni bir stratejik pazarlama 
yöntemidir( Ilgın, 2013: 26 ). Advergame, tüketici ile marka arasında kalıcı psikolojik bir bağın 
kurulmasını sağlamakta, dolayısı ile markanın sahip olduğu imajı tüketicinin gözünde değerlenmekte 
ve uzun soluklu bir marka farkındalığı tüketicinin bilinçaltına girerek yaratılmaktadır. Gerilla 

kullanılmaktadır. 
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Advergame gerilla pazarlamacıların kullandıkları bir pazarlama taktiğidir. Oyunların sahip olduğu tüm 
özelliklerle pazarlamanın bir türü olan reklamın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır( Yörükoğlu, 2014: 
35 ). 

Gerilla pazarlamacılar, yaptıkları kampanyalar ile insanlara yeni deneyimler yaşatmaya ve bu 
deneyimleri yaşarken haz duymalarını sağlamaya çalışmaktadır. Oyunlar tıpkı gerilla pazarlama gibi, 
bireyleri gerçek dünyanın dışında var olan sanal bir dünyanın iç
zamandan zevk almalarını sağlamaya çalışmaktadır ( Yörükoğlu, 2014: 60 ).

4. ARAŞTIRMA 

4.1 Araştırmanın Amacı ve Konusu

Çalışmanın amacını, Gerilla pazarlama kavramının ‘’Advergame’’ olarak nasıl işlendiği, oyun 
reklamlarda verilen iletilerin taşıdığı anlamlar oluşturmaktadır. Buna yönelik markaların örnek oyun 
reklamları incelenmektedir. 

Gerilla pazarlama hedef kitleye farklı deneyimler yaşatarak markaya rakiplerinin önüne geçebilme 
şansı vermektedir. Markaların bu rekabet 
taşımaktadır. Araştırmanın konusu, advergame kavramını içermekle beraber, halkla ilişkiler faaliyeti 
olarak görülen gerilla pazarlamanın, markalara ait olan oyunlarda ne şekilde gerçekleştiği örnek 
reklamlar üzerinden  incelenmiştir. İncelenen advergameleriçerik çözümlemesi yöntemiyle 
değerlendirilmiştir. 

4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada,  arama motorlarında advergame uygulamalarında öne çıkan, farklı sektörlerdeki 
işletmeler tarafından uygulanmış sınırlı sayıdaki oyun reklam örnekleri incelenmiştir. Uygulamalar 
Gıda, Otomobil, Banka olarak üç şekilde kategorilendirilmiştir.

4.3. Araştırmanın Önemi 

Markaların rakiplerinin pazara hızlı bir şekilde girmesi, yeniliklerin kısa zamanda taklit edilmesi, bazı 
işletmelerin pazar hakimiyetini başka işletmelere kaptırılması, medyanın hızlı değişimi, gelişen ve 
değişen pazar koşulları yenileşmeyi ve pazarlama s
pazarlamanın gerçek niteliği firmaların müşterilerine hizmetten daha çok rakiplerinden ön plana 
geçerek daha fazla hedef kitleyi kazanabilmektir. İşletmeler Hedef kitleyi etkilemek ve kazanabilmek 
için farklı yöntemler ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan çalışma; gerilla pazarlamanın farklı bir yöntem 
olan ‘’Advergame’’ kavramı açısından önemine dikkat çekerek, örnek gerilla pazarlama reklamları ile 
birlikte bir perspektif sunması açısından önemlidir.

4.4. Araştırmanın Yöntemi 

Öne çıkan markaların Advergame uygulamalarının içerik çözümlemesi yöntem olarak seçilmektedir.

Berelson tarafından ortaya atılıp daha sonra Holsti tarafından geliştirilen içerik çözümlemesi /analizi 
tekniği pek çok haber çalışmasında yol gösterici o
bir okumayla kendini doğrudan vermeyen temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak amacıyla 
metodik, sistematik, objektif bir tekniktir ( Robert ve Bouıllaget1995  Akt:  Bilgin, 2006, 2).
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Advergame gerilla pazarlamacıların kullandıkları bir pazarlama taktiğidir. Oyunların sahip olduğu tüm 
özelliklerle pazarlamanın bir türü olan reklamın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır( Yörükoğlu, 2014: 

erilla pazarlamacılar, yaptıkları kampanyalar ile insanlara yeni deneyimler yaşatmaya ve bu 
deneyimleri yaşarken haz duymalarını sağlamaya çalışmaktadır. Oyunlar tıpkı gerilla pazarlama gibi, 
bireyleri gerçek dünyanın dışında var olan sanal bir dünyanın içine sokarak, burada geçirdikleri 
zamandan zevk almalarını sağlamaya çalışmaktadır ( Yörükoğlu, 2014: 60 ). 

4.1 Araştırmanın Amacı ve Konusu 

Çalışmanın amacını, Gerilla pazarlama kavramının ‘’Advergame’’ olarak nasıl işlendiği, oyun 
verilen iletilerin taşıdığı anlamlar oluşturmaktadır. Buna yönelik markaların örnek oyun 

Gerilla pazarlama hedef kitleye farklı deneyimler yaşatarak markaya rakiplerinin önüne geçebilme 
şansı vermektedir. Markaların bu rekabet ortamında varlığını koruması için bu kavram önem 
taşımaktadır. Araştırmanın konusu, advergame kavramını içermekle beraber, halkla ilişkiler faaliyeti 
olarak görülen gerilla pazarlamanın, markalara ait olan oyunlarda ne şekilde gerçekleştiği örnek 

üzerinden  incelenmiştir. İncelenen advergameleriçerik çözümlemesi yöntemiyle 

Araştırmada,  arama motorlarında advergame uygulamalarında öne çıkan, farklı sektörlerdeki 
sınırlı sayıdaki oyun reklam örnekleri incelenmiştir. Uygulamalar 

Gıda, Otomobil, Banka olarak üç şekilde kategorilendirilmiştir. 

Markaların rakiplerinin pazara hızlı bir şekilde girmesi, yeniliklerin kısa zamanda taklit edilmesi, bazı 
işletmelerin pazar hakimiyetini başka işletmelere kaptırılması, medyanın hızlı değişimi, gelişen ve 
değişen pazar koşulları yenileşmeyi ve pazarlama savaşını meydana getirmektedir. Günümüzde 
pazarlamanın gerçek niteliği firmaların müşterilerine hizmetten daha çok rakiplerinden ön plana 
geçerek daha fazla hedef kitleyi kazanabilmektir. İşletmeler Hedef kitleyi etkilemek ve kazanabilmek 

ler ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan çalışma; gerilla pazarlamanın farklı bir yöntem 
olan ‘’Advergame’’ kavramı açısından önemine dikkat çekerek, örnek gerilla pazarlama reklamları ile 
birlikte bir perspektif sunması açısından önemlidir. 

Öne çıkan markaların Advergame uygulamalarının içerik çözümlemesi yöntem olarak seçilmektedir.

Berelson tarafından ortaya atılıp daha sonra Holsti tarafından geliştirilen içerik çözümlemesi /analizi 
tekniği pek çok haber çalışmasında yol gösterici olmuştur. İçerik analizi, çeşitli metinlerin içeriğini, 
bir okumayla kendini doğrudan vermeyen temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak amacıyla 
metodik, sistematik, objektif bir tekniktir ( Robert ve Bouıllaget1995  Akt:  Bilgin, 2006, 2).

Advergame gerilla pazarlamacıların kullandıkları bir pazarlama taktiğidir. Oyunların sahip olduğu tüm 
özelliklerle pazarlamanın bir türü olan reklamın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır( Yörükoğlu, 2014: 

erilla pazarlamacılar, yaptıkları kampanyalar ile insanlara yeni deneyimler yaşatmaya ve bu 
deneyimleri yaşarken haz duymalarını sağlamaya çalışmaktadır. Oyunlar tıpkı gerilla pazarlama gibi, 

ine sokarak, burada geçirdikleri 

Çalışmanın amacını, Gerilla pazarlama kavramının ‘’Advergame’’ olarak nasıl işlendiği, oyun 
verilen iletilerin taşıdığı anlamlar oluşturmaktadır. Buna yönelik markaların örnek oyun 

Gerilla pazarlama hedef kitleye farklı deneyimler yaşatarak markaya rakiplerinin önüne geçebilme 
ortamında varlığını koruması için bu kavram önem 

taşımaktadır. Araştırmanın konusu, advergame kavramını içermekle beraber, halkla ilişkiler faaliyeti 
olarak görülen gerilla pazarlamanın, markalara ait olan oyunlarda ne şekilde gerçekleştiği örnek 

üzerinden  incelenmiştir. İncelenen advergameleriçerik çözümlemesi yöntemiyle 

Araştırmada,  arama motorlarında advergame uygulamalarında öne çıkan, farklı sektörlerdeki 
sınırlı sayıdaki oyun reklam örnekleri incelenmiştir. Uygulamalar 

Markaların rakiplerinin pazara hızlı bir şekilde girmesi, yeniliklerin kısa zamanda taklit edilmesi, bazı 
işletmelerin pazar hakimiyetini başka işletmelere kaptırılması, medyanın hızlı değişimi, gelişen ve 

avaşını meydana getirmektedir. Günümüzde 
pazarlamanın gerçek niteliği firmaların müşterilerine hizmetten daha çok rakiplerinden ön plana 
geçerek daha fazla hedef kitleyi kazanabilmektir. İşletmeler Hedef kitleyi etkilemek ve kazanabilmek 

ler ortaya çıkarmaktadır. Bu açıdan çalışma; gerilla pazarlamanın farklı bir yöntem 
olan ‘’Advergame’’ kavramı açısından önemine dikkat çekerek, örnek gerilla pazarlama reklamları ile 

Öne çıkan markaların Advergame uygulamalarının içerik çözümlemesi yöntem olarak seçilmektedir. 

Berelson tarafından ortaya atılıp daha sonra Holsti tarafından geliştirilen içerik çözümlemesi /analizi 
lmuştur. İçerik analizi, çeşitli metinlerin içeriğini, 

bir okumayla kendini doğrudan vermeyen temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak amacıyla 
metodik, sistematik, objektif bir tekniktir ( Robert ve Bouıllaget1995  Akt:  Bilgin, 2006, 2). 
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İçerik çözümlemesinin şu dört temel unsuru vardır: (Atabek, 2017, 4 Akt: Çıragül, 2010, 107

a. İçerik çözümlemesi içerikle ilgilidir.
b. İçerik çözümlemesi nesneldir.
c. İçerik çözümlemesi niceldir.
d. İçerik çözümlemesi sistematiktir.

4.5. Araştırmanın bulguları ve değerle

Bu çalışmada, arama motorlarında öne çıkan markaların gıda, otomobil ve banka advergame’leri ele 
alınmaktadır. 

4.5.1 Gıda Advergame’leri 

Bu advergame uygulamaları ürünlerin oluşum evreleri veya ürün deneyimi avantajı sağlamaktadır.

4.5.1.1 McDonalds 

Bu oyunda, ürünlerin nasıl hazırlandığını ve nasıl yönetildiği gösterilmektedir. McDonalds bu oyunda 
gerçekte var olan işlemleri oyun vasıtasıyla tüketiciye göstermektedir. Hamburgerlerin 
yaratılmasından hayvanların kesimine kadar restoran yönetiminden 
karmaşık bir süreç vardır. Bu oyun ile aslında bu süreç anlatılmaktadır.

Şekil 1.( http://www.oyunskor.com/ Erişim Tarihi: 08.04.2017)

Oyun Mouse ile birlikte oynanmaktadır. Hamburger ikonuna tıklandığında FastFood mağaz
traktör ikonuna basınca ise üretim yapılan arazilere, inek resimlerine tıklayınca hayvansal üretim 
yapılan ahırlara ulaşılmaktadır. Her uygulama alanında çeşitli işlemler yapılmaktadır. Arazi satın 
alınabilir, arazi satılabilir, ekim yapılabilir ve 
küçük bir eğitim de verilmektedir. Oyunun amacı firmanın müşterilere ürün sağlarken ne gibi 
süreçlerden geçtiğini göstermek ayrıca gerillanın amacı olan eğlence faktörünü vurgulamaktır. Bu 
oyunda da oyuncunun eğlenceli vakit geçirmes
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lemesinin şu dört temel unsuru vardır: (Atabek, 2017, 4 Akt: Çıragül, 2010, 107

İçerik çözümlemesi içerikle ilgilidir. 
İçerik çözümlemesi nesneldir. 
İçerik çözümlemesi niceldir. 
İçerik çözümlemesi sistematiktir. 

4.5. Araştırmanın bulguları ve değerlendirmesi 

Bu çalışmada, arama motorlarında öne çıkan markaların gıda, otomobil ve banka advergame’leri ele 

Bu advergame uygulamaları ürünlerin oluşum evreleri veya ürün deneyimi avantajı sağlamaktadır.

Bu oyunda, ürünlerin nasıl hazırlandığını ve nasıl yönetildiği gösterilmektedir. McDonalds bu oyunda 
gerçekte var olan işlemleri oyun vasıtasıyla tüketiciye göstermektedir. Hamburgerlerin 
yaratılmasından hayvanların kesimine kadar restoran yönetiminden marka yaratılmasına kadar işleyen 
karmaşık bir süreç vardır. Bu oyun ile aslında bu süreç anlatılmaktadır. 

 

( http://www.oyunskor.com/ Erişim Tarihi: 08.04.2017) 

Oyun Mouse ile birlikte oynanmaktadır. Hamburger ikonuna tıklandığında FastFood mağaz
traktör ikonuna basınca ise üretim yapılan arazilere, inek resimlerine tıklayınca hayvansal üretim 
yapılan ahırlara ulaşılmaktadır. Her uygulama alanında çeşitli işlemler yapılmaktadır. Arazi satın 
alınabilir, arazi satılabilir, ekim yapılabilir ve hayvansal üretim yapılabilir. Oyuna başlamadan önce 
küçük bir eğitim de verilmektedir. Oyunun amacı firmanın müşterilere ürün sağlarken ne gibi 
süreçlerden geçtiğini göstermek ayrıca gerillanın amacı olan eğlence faktörünü vurgulamaktır. Bu 
oyunda da oyuncunun eğlenceli vakit geçirmesi amaçlanmaktadır. 

lemesinin şu dört temel unsuru vardır: (Atabek, 2017, 4 Akt: Çıragül, 2010, 107-108). 

Bu çalışmada, arama motorlarında öne çıkan markaların gıda, otomobil ve banka advergame’leri ele 

Bu advergame uygulamaları ürünlerin oluşum evreleri veya ürün deneyimi avantajı sağlamaktadır. 

Bu oyunda, ürünlerin nasıl hazırlandığını ve nasıl yönetildiği gösterilmektedir. McDonalds bu oyunda 
gerçekte var olan işlemleri oyun vasıtasıyla tüketiciye göstermektedir. Hamburgerlerin 

marka yaratılmasına kadar işleyen 

Oyun Mouse ile birlikte oynanmaktadır. Hamburger ikonuna tıklandığında FastFood mağazasına, 
traktör ikonuna basınca ise üretim yapılan arazilere, inek resimlerine tıklayınca hayvansal üretim 
yapılan ahırlara ulaşılmaktadır. Her uygulama alanında çeşitli işlemler yapılmaktadır. Arazi satın 

Oyuna başlamadan önce 
küçük bir eğitim de verilmektedir. Oyunun amacı firmanın müşterilere ürün sağlarken ne gibi 
süreçlerden geçtiğini göstermek ayrıca gerillanın amacı olan eğlence faktörünü vurgulamaktır. Bu 
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Şekil 2.(http://www.oyunskor.com/

Uygulamada kullanım yöntemlerine ek olarak detaylı bilgi verilmekte ayrıca oyun, hızını oyuncuya 
ayarlama imkanı vermektedir. Yapılan işlemlerin maliyeti de uygulamada 
bir ücreti olduğunu vurgulayarak, tüketicinin yöneticiyle empati kurması amaçlanmaktadır.

Şekil 3.(http://www.oyunskor.com/

Şekil 3’de anlatılmak istenen ise, aynı anda bir çok
bölümüyle ilgilenirken diğer yandan hayvanlarla ilgilenmek, mağazada satışları yönetebilmek ya da 
merkez ofisindeki işleri kontrol edebilmek gerekmektedir. 
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(http://www.oyunskor.com/ Erişim Tarihi: 08.04.2017) 

Uygulamada kullanım yöntemlerine ek olarak detaylı bilgi verilmekte ayrıca oyun, hızını oyuncuya 
ayarlama imkanı vermektedir. Yapılan işlemlerin maliyeti de uygulamada gösterilerek her faaliyetin 
bir ücreti olduğunu vurgulayarak, tüketicinin yöneticiyle empati kurması amaçlanmaktadır.

(http://www.oyunskor.com/ Erişim Tarihi: 08.04.2017) 

Şekil 3’de anlatılmak istenen ise, aynı anda bir çok işlem gerçekleştirildiğidir. Bir yandan tarım 
bölümüyle ilgilenirken diğer yandan hayvanlarla ilgilenmek, mağazada satışları yönetebilmek ya da 
merkez ofisindeki işleri kontrol edebilmek gerekmektedir.  

Uygulamada kullanım yöntemlerine ek olarak detaylı bilgi verilmekte ayrıca oyun, hızını oyuncuya 
gösterilerek her faaliyetin 

bir ücreti olduğunu vurgulayarak, tüketicinin yöneticiyle empati kurması amaçlanmaktadır. 

 

işlem gerçekleştirildiğidir. Bir yandan tarım 
bölümüyle ilgilenirken diğer yandan hayvanlarla ilgilenmek, mağazada satışları yönetebilmek ya da 
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4.5.1.2Lipton 

Lipton’un ‘’ Her Şeyi Bileyruz’’ isi
başlamaktadır. Oyuncu aklından kelime tutuyor ve oyunda bulunan Karadenizli kadınlar oyuncunun 
aklından tuttuğu kelimeyi 20 soruda bulmaya çalışmaktadır. Sorulan sorulara; evet, hayır, bazen, 
genellikle, nadiren ve ilgisi yok şıklarından birini seçerek ilerlenmektedir. Oyundaki Karadenizli 
kadınlar verilen yanıtlardan yola çıkarak soruyu bilmeye çalışmaktadır.

Oyun başlamadan önce yükleniyor ikonu ‘’Çaylar demleniyor birazdan oyun başlıyor’’ şek
tasarlanarak insanların oyunu beklerken dikkatlerinin dağılmasını engellemek için ve bekleyişi 
eğlenceli hale getirmek amaçlanmıştır.

 

Şekil 4.(http://www.oyundedem.com/ Erişim Tarihi: 08.05.2017)

Şekil 5.(http://www.oyundedem.com/ Erişim Tarihi: 

Oyunda Karadenizli 3 kadın bulunmaktadır. Kadınlar soruları bulabilmek için ipuçları yakalamaya 
çalışmaktadır. Örneğin; Ses çıkarır mı ? İyi vakit geçirmek için kullanılır mı? Bir kabloya bağlı mıdır? 
gibi sorular sorulmaktadır. Oyuncunun verdi
Hemen ardından Karadenizli kadınlar yöresel ağızla ‘’Bulduk oni’’ şekline ifade etmektedirler. 
Böylelikle çayın Karadenizde yetiştirilmesinden dolayı oyunda Karadenizli kadınlar kullanılmakta ve 
markanın hedef kitlenin zihninde Karadenizli kadınlarla konumlanması sağlanmaktadır. Gerilla 
pazarlamanın bir amacı olan dikkat çekici ve etkililik unsuru göz önünde bulundurularak pazarlama 
çalışmaları yapılmaktadır. 

4.5.2 Otomobil Advergame’leri 

Otomobil Advergame’leri kişilere otomobil hakkında fikir edinme, deneyim sağlama gibi birçok 
özellikler sağlamaktadır. Otomobillerin özelliklerine dikkat çekerek hedef kitle satın alma davranışı 
için ikna edilmeye çalışılmaktadır. 

4.5.2.1 Volkswagen Scirocco park etme oy

Volkswagen markasının üretmiş olduğu Scirocco model aracı, spor olmasıyla bir çok kişi tarafından 
ilgi görmeyi başaran çift kapılı araba
ekrana newgame yazılı bir buton geliyor. Buna tıklayıp hemen bölüm seçimi yaparak oyunu oynamaya 
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Lipton’un ‘’ Her Şeyi Bileyruz’’ isimli oyununda, kısa bir tanıtım geçtikten sonra başla butonuyla 
başlamaktadır. Oyuncu aklından kelime tutuyor ve oyunda bulunan Karadenizli kadınlar oyuncunun 
aklından tuttuğu kelimeyi 20 soruda bulmaya çalışmaktadır. Sorulan sorulara; evet, hayır, bazen, 
enellikle, nadiren ve ilgisi yok şıklarından birini seçerek ilerlenmektedir. Oyundaki Karadenizli 

kadınlar verilen yanıtlardan yola çıkarak soruyu bilmeye çalışmaktadır. 

Oyun başlamadan önce yükleniyor ikonu ‘’Çaylar demleniyor birazdan oyun başlıyor’’ şek
tasarlanarak insanların oyunu beklerken dikkatlerinin dağılmasını engellemek için ve bekleyişi 
eğlenceli hale getirmek amaçlanmıştır. 

 

(http://www.oyundedem.com/ Erişim Tarihi: 08.05.2017) 

(http://www.oyundedem.com/ Erişim Tarihi: 08.05.2017) 

Oyunda Karadenizli 3 kadın bulunmaktadır. Kadınlar soruları bulabilmek için ipuçları yakalamaya 
çalışmaktadır. Örneğin; Ses çıkarır mı ? İyi vakit geçirmek için kullanılır mı? Bir kabloya bağlı mıdır? 
gibi sorular sorulmaktadır. Oyuncunun verdiği yanıtlar sonrasında da kelime ekranda çıkmaktadır. 
Hemen ardından Karadenizli kadınlar yöresel ağızla ‘’Bulduk oni’’ şekline ifade etmektedirler. 
Böylelikle çayın Karadenizde yetiştirilmesinden dolayı oyunda Karadenizli kadınlar kullanılmakta ve 

n hedef kitlenin zihninde Karadenizli kadınlarla konumlanması sağlanmaktadır. Gerilla 
pazarlamanın bir amacı olan dikkat çekici ve etkililik unsuru göz önünde bulundurularak pazarlama 

ame’leri kişilere otomobil hakkında fikir edinme, deneyim sağlama gibi birçok 
özellikler sağlamaktadır. Otomobillerin özelliklerine dikkat çekerek hedef kitle satın alma davranışı 

4.5.2.1 Volkswagen Scirocco park etme oyunu 

Volkswagen markasının üretmiş olduğu Scirocco model aracı, spor olmasıyla bir çok kişi tarafından 
araba bu oyunda oyuncunun yönetimine sunuluyor. Oyun yüklenince 

ekrana newgame yazılı bir buton geliyor. Buna tıklayıp hemen bölüm seçimi yaparak oyunu oynamaya 

mli oyununda, kısa bir tanıtım geçtikten sonra başla butonuyla 
başlamaktadır. Oyuncu aklından kelime tutuyor ve oyunda bulunan Karadenizli kadınlar oyuncunun 
aklından tuttuğu kelimeyi 20 soruda bulmaya çalışmaktadır. Sorulan sorulara; evet, hayır, bazen, 
enellikle, nadiren ve ilgisi yok şıklarından birini seçerek ilerlenmektedir. Oyundaki Karadenizli 

Oyun başlamadan önce yükleniyor ikonu ‘’Çaylar demleniyor birazdan oyun başlıyor’’ şeklinde 
tasarlanarak insanların oyunu beklerken dikkatlerinin dağılmasını engellemek için ve bekleyişi 

 

Oyunda Karadenizli 3 kadın bulunmaktadır. Kadınlar soruları bulabilmek için ipuçları yakalamaya 
çalışmaktadır. Örneğin; Ses çıkarır mı ? İyi vakit geçirmek için kullanılır mı? Bir kabloya bağlı mıdır? 

ği yanıtlar sonrasında da kelime ekranda çıkmaktadır. 
Hemen ardından Karadenizli kadınlar yöresel ağızla ‘’Bulduk oni’’ şekline ifade etmektedirler. 
Böylelikle çayın Karadenizde yetiştirilmesinden dolayı oyunda Karadenizli kadınlar kullanılmakta ve 

n hedef kitlenin zihninde Karadenizli kadınlarla konumlanması sağlanmaktadır. Gerilla 
pazarlamanın bir amacı olan dikkat çekici ve etkililik unsuru göz önünde bulundurularak pazarlama 

ame’leri kişilere otomobil hakkında fikir edinme, deneyim sağlama gibi birçok 
özellikler sağlamaktadır. Otomobillerin özelliklerine dikkat çekerek hedef kitle satın alma davranışı 

Volkswagen markasının üretmiş olduğu Scirocco model aracı, spor olmasıyla bir çok kişi tarafından 
bu oyunda oyuncunun yönetimine sunuluyor. Oyun yüklenince 

ekrana newgame yazılı bir buton geliyor. Buna tıklayıp hemen bölüm seçimi yaparak oyunu oynamaya 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Halkla İlişkiler Araştırmaları / Public Relations
  
 
başlanmaktadır. Oyuna başladıktan sonra da klavyede bulunan yön tuşları ile ilerleyerek araç park 
edilmektedir. Park etme işleminin sonrasında eğer hata yapmamış iseniz bölüm bittiğine dair ekran 
gelecektir. Nextlevel diyerek oyuna devam edilmektedir. Bütün bölümler bu şekil 
Oyunda tek görev Scirocco modelindeki aracına hasar vermeden park noktasına park etmeyi 
başarmaktır.Park noktasına girerken de aracın yönünün düzgün olması önemlidir, ters park işlemleri 
vakit kaybettirmektedir. Son olarak dikkat edilmesi g
park işlemini tamamlamış olmak gerekmektedir. Her başarısızlık bölüme tekrar baştan başlama 
zorunluluğu getirmektedir.  

Şekil 6.(http://www.sunoyun.com/ Erişim Tarihi: 01.05.2017)
Şekil 7. (http://www.sunoyun.com/ Erişim Tarihi: 01.05.2017)

4.5.2.2 Nissan 

Nissan oyunu bir araba yarışı oyunudur. Oyunda, oyuncu diğer marka arabalarla beraber 
yarışmaktadır. Oyunda amaç altı parkuru verilen sürede atlamaktır. Oyuna başlamadan önce nasıl 
oynandığına yönelik açıklamalar karşımıza çıkmaktadır. Oyunu oynayabilmek i
tuşların kullanılacağına dair talimatlar görsellerle açıklanmaktadır. Ayrıca oyun, arabanın rengini, 
hızını birçok özelliğini seçme imkanı tanımaktadır.  

Oyunda sol üst köşede süre gösterilmekte, sol alt köşede haritadaki yeri gösterilm
köşede ise yarıştaki hız seviyesi gösterilmektedir. Altı parkuru en kısa sürede bitiren oyuncu oyunu 
kazanmaktadır.  

Şekil 8.( http://www.oyunturkce.com/ Erişim Tarihi: 22.04.2017 )

Şekil 9.( http://www.oyunturkce.com/ Erişim Tarihi: 22.
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başlanmaktadır. Oyuna başladıktan sonra da klavyede bulunan yön tuşları ile ilerleyerek araç park 
etme işleminin sonrasında eğer hata yapmamış iseniz bölüm bittiğine dair ekran 

gelecektir. Nextlevel diyerek oyuna devam edilmektedir. Bütün bölümler bu şekil 
Oyunda tek görev Scirocco modelindeki aracına hasar vermeden park noktasına park etmeyi 
başarmaktır.Park noktasına girerken de aracın yönünün düzgün olması önemlidir, ters park işlemleri 
vakit kaybettirmektedir. Son olarak dikkat edilmesi gereken son husus zamandır. Verilen zaman da 
park işlemini tamamlamış olmak gerekmektedir. Her başarısızlık bölüme tekrar baştan başlama 

(http://www.sunoyun.com/ Erişim Tarihi: 01.05.2017) 
(http://www.sunoyun.com/ Erişim Tarihi: 01.05.2017) 

Nissan oyunu bir araba yarışı oyunudur. Oyunda, oyuncu diğer marka arabalarla beraber 
yarışmaktadır. Oyunda amaç altı parkuru verilen sürede atlamaktır. Oyuna başlamadan önce nasıl 
oynandığına yönelik açıklamalar karşımıza çıkmaktadır. Oyunu oynayabilmek için klavyede hangi 
tuşların kullanılacağına dair talimatlar görsellerle açıklanmaktadır. Ayrıca oyun, arabanın rengini, 
hızını birçok özelliğini seçme imkanı tanımaktadır.   

Oyunda sol üst köşede süre gösterilmekte, sol alt köşede haritadaki yeri gösterilmekte ve sağ alt 
köşede ise yarıştaki hız seviyesi gösterilmektedir. Altı parkuru en kısa sürede bitiren oyuncu oyunu 

( http://www.oyunturkce.com/ Erişim Tarihi: 22.04.2017 ) 

( http://www.oyunturkce.com/ Erişim Tarihi: 22.04.2017 ) 

başlanmaktadır. Oyuna başladıktan sonra da klavyede bulunan yön tuşları ile ilerleyerek araç park 
etme işleminin sonrasında eğer hata yapmamış iseniz bölüm bittiğine dair ekran 

gelecektir. Nextlevel diyerek oyuna devam edilmektedir. Bütün bölümler bu şekil ilerlemektedir. 
Oyunda tek görev Scirocco modelindeki aracına hasar vermeden park noktasına park etmeyi 
başarmaktır.Park noktasına girerken de aracın yönünün düzgün olması önemlidir, ters park işlemleri 

ereken son husus zamandır. Verilen zaman da 
park işlemini tamamlamış olmak gerekmektedir. Her başarısızlık bölüme tekrar baştan başlama 

 

Nissan oyunu bir araba yarışı oyunudur. Oyunda, oyuncu diğer marka arabalarla beraber 
yarışmaktadır. Oyunda amaç altı parkuru verilen sürede atlamaktır. Oyuna başlamadan önce nasıl 

çin klavyede hangi 
tuşların kullanılacağına dair talimatlar görsellerle açıklanmaktadır. Ayrıca oyun, arabanın rengini, 

ekte ve sağ alt 
köşede ise yarıştaki hız seviyesi gösterilmektedir. Altı parkuru en kısa sürede bitiren oyuncu oyunu 
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Bu Advergame uygulamasında Nissan’ın çıkardığı yeni arabaları ya da var olan araba seçeneklerini 
tüketicilerin oyun yoluyla deneyimlemeleri sağlanmaktadır. Tüketiciler eğlenirken hem arabaları oyun 
içinde kullanma fırsatı yakalarlar, hem de marka
olmaktadırlar. 

4.5.3 Banka Advergame’leri 

Banka Advergame’leri, oyunda hedef kitleye gerçek yaşamda olduğu gibi bir çok bankacılık işlemleri 
sunmakla beraber marka ve tüketici arasında bağ oluşturarak,
zihninde markanın konumlanması sağlanmaktadır.

4.5.3.1 Garanti Bankası  

Garanti Süper Trader oyunu, Garanti Bankası e
için üretilmiş oyunudur. Borsada hisse senedi alıp 
Trader, uzman bir borsacı olmanın ilk adımını sağlamaktadır.

 

Şekil10.(https://www.garanti.com.tr/Erişim Tarihi: 21.04.2017)

Şekil 11.(https://www.garanti.com.tr/ Erişim Tarihi: 21.04.2017)

 

Garanti Süper Trader ile borsada servet yapabilir ve diğer kişilerle yarışma imkanı tanımaktadır.

Uygulamanın içindeki renkleri, garanti bankası’nın logosunda da yoğun kullanılan yeşil renk 
oluşturmaktadır. Uygulamanın içinde menü kısmında oyuna kalındığı yerden devam e
tanıyan ya da yeniden oyuna başlama imkanı tanıyan ikonlar bulunmaktadır ve  oyunun nasıl 
oynandığına yönelik açıklama ikonu da bulunmaktadır. Sağ köşelerde ise oyuncuya ait para değeri, 
kalan süreyi gösteren görseller bulunmaktadır.

Uygulamadaki mantık borsa mantığı gibi olarak evler fiyat düşükken alınıp, yüksekken satılmaktadır. 
Fiyat farkı ile ise daha fazla hisse alınma imkanı sağlamaktadır. 

Oyunu kazanabilmek için hisseleri iyi takip etmek gerekli ve hızlı parmak hareketi sağlanmalıdır
Oyunun sonunda Facebook üzerinden puan skorunu paylaşma imkanı tanınarak, sosyal medyada bir 
rekabet yaratılmaktadır. Ayrıca bu uygulama en çok indirilenler arasında yer almaktadır.

Oyunun amacı, gerçek yaşamda bankacılık işlemlerinin ve faaliyetlerinin 
gösterilerek gerçek yaşamdaki gibi tüketiciye borsacılık deneyimi yaşatmaktır. Ayrıca bu uygulama, 
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Bu Advergame uygulamasında Nissan’ın çıkardığı yeni arabaları ya da var olan araba seçeneklerini 
tüketicilerin oyun yoluyla deneyimlemeleri sağlanmaktadır. Tüketiciler eğlenirken hem arabaları oyun 
içinde kullanma fırsatı yakalarlar, hem de markanın sahip olduğu araba modelleri hakkında bilgi sahibi 

Banka Advergame’leri, oyunda hedef kitleye gerçek yaşamda olduğu gibi bir çok bankacılık işlemleri 
marka ve tüketici arasında bağ oluşturarak, birçok etkileyici unsurla tüketicinin 

zihninde markanın konumlanması sağlanmaktadır. 

, Garanti Bankası e-Trader uygulamasının hem iPhone hem iPod Touch 
için üretilmiş oyunudur. Borsada hisse senedi alıp satmanın en kolay ve eğlenceli yolu olan Süper 
Trader, uzman bir borsacı olmanın ilk adımını sağlamaktadır. 

 

(https://www.garanti.com.tr/Erişim Tarihi: 21.04.2017) 
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Uygulamanın içindeki renkleri, garanti bankası’nın logosunda da yoğun kullanılan yeşil renk 
oluşturmaktadır. Uygulamanın içinde menü kısmında oyuna kalındığı yerden devam edebilme imkanı 
tanıyan ya da yeniden oyuna başlama imkanı tanıyan ikonlar bulunmaktadır ve  oyunun nasıl 
oynandığına yönelik açıklama ikonu da bulunmaktadır. Sağ köşelerde ise oyuncuya ait para değeri, 
kalan süreyi gösteren görseller bulunmaktadır. 

adaki mantık borsa mantığı gibi olarak evler fiyat düşükken alınıp, yüksekken satılmaktadır. 
Fiyat farkı ile ise daha fazla hisse alınma imkanı sağlamaktadır.  

Oyunu kazanabilmek için hisseleri iyi takip etmek gerekli ve hızlı parmak hareketi sağlanmalıdır
Oyunun sonunda Facebook üzerinden puan skorunu paylaşma imkanı tanınarak, sosyal medyada bir 
rekabet yaratılmaktadır. Ayrıca bu uygulama en çok indirilenler arasında yer almaktadır.

Oyunun amacı, gerçek yaşamda bankacılık işlemlerinin ve faaliyetlerinin oyunda eğlenceli şekilde 
gösterilerek gerçek yaşamdaki gibi tüketiciye borsacılık deneyimi yaşatmaktır. Ayrıca bu uygulama, 

Bu Advergame uygulamasında Nissan’ın çıkardığı yeni arabaları ya da var olan araba seçeneklerini 
tüketicilerin oyun yoluyla deneyimlemeleri sağlanmaktadır. Tüketiciler eğlenirken hem arabaları oyun 

nın sahip olduğu araba modelleri hakkında bilgi sahibi 

Banka Advergame’leri, oyunda hedef kitleye gerçek yaşamda olduğu gibi bir çok bankacılık işlemleri 
birçok etkileyici unsurla tüketicinin 

Trader uygulamasının hem iPhone hem iPod Touch 
satmanın en kolay ve eğlenceli yolu olan Süper 

ile borsada servet yapabilir ve diğer kişilerle yarışma imkanı tanımaktadır. 

Uygulamanın içindeki renkleri, garanti bankası’nın logosunda da yoğun kullanılan yeşil renk 
debilme imkanı 

tanıyan ya da yeniden oyuna başlama imkanı tanıyan ikonlar bulunmaktadır ve  oyunun nasıl 
oynandığına yönelik açıklama ikonu da bulunmaktadır. Sağ köşelerde ise oyuncuya ait para değeri, 

adaki mantık borsa mantığı gibi olarak evler fiyat düşükken alınıp, yüksekken satılmaktadır. 

Oyunu kazanabilmek için hisseleri iyi takip etmek gerekli ve hızlı parmak hareketi sağlanmalıdır. 
Oyunun sonunda Facebook üzerinden puan skorunu paylaşma imkanı tanınarak, sosyal medyada bir 
rekabet yaratılmaktadır. Ayrıca bu uygulama en çok indirilenler arasında yer almaktadır. 

oyunda eğlenceli şekilde 
gösterilerek gerçek yaşamdaki gibi tüketiciye borsacılık deneyimi yaşatmaktır. Ayrıca bu uygulama, 
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marka ve tüketici arasında bağ oluşturarak, birçok etkileyici unsurla tüketicinin zihninde markanın 
konumlanması sağlanmaktadır.  

Şekil 12.(https://www.garanti.com.tr/ Erişim Tarihi: 21.04.2017)

Şekil 13.(https://www.garanti.com.tr/ Erişim Tarihi: 21.04.2017)

 

4.5.3.2 Yapı Kredi Bankası  

Yapı kredi Vadaa Club Oyun Dünyası, oyunculara eğlenceli vakit geçirme imkanı tanımaktadır. 
Oyunda; şehir, çiftlik, plaj, uzay üssü gibi bölümler bulunmaktadır. Her birinde farklı oyunlar 
bulunmaktadır. Oyun denizin ortasına yerleştirilmiş küçük bir ada şeklindedir. Şehir kısmının içinde 
dondurmacı ya da müzisyen gibi 
arkeolog, orman bekçisi, baloncu vadaa gibi seçeneklerden oluşan oyunlar bulunmaktadır. Çiftlik 
bölümünde ise çiçek toplayıcı, çiftlik defteri gibi oyunlar bulunmaktadır. Uzay üssü bölümünde ise 
uzay macerası oyunu yer almaktadır.

 

Şekil 14.(https://www.vadaaclub.com.tr/Erişim Tarihi: 20.04.2017)

Şehir kısmında, Yapıkredi’ninmaskotu olan vadaa, bir şehire yerleştirilmiş düzenekler üzerinde tıpkı 
Mario oyunundaki gibi zıplayarak nesnelere dokunduğunda puan kazanmaktadır. Ayrıca 
mesleğine göre vadaamaskotuna kıyafetler seçerek giydirilebilmektedir.
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marka ve tüketici arasında bağ oluşturarak, birçok etkileyici unsurla tüketicinin zihninde markanın 
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(https://www.garanti.com.tr/ Erişim Tarihi: 21.04.2017) 

Yapı kredi Vadaa Club Oyun Dünyası, oyunculara eğlenceli vakit geçirme imkanı tanımaktadır. 
da; şehir, çiftlik, plaj, uzay üssü gibi bölümler bulunmaktadır. Her birinde farklı oyunlar 

bulunmaktadır. Oyun denizin ortasına yerleştirilmiş küçük bir ada şeklindedir. Şehir kısmının içinde 
dondurmacı ya da müzisyen gibi birçok meslek oyunları bulunmaktadır. Orman bölümünde ise 
arkeolog, orman bekçisi, baloncu vadaa gibi seçeneklerden oluşan oyunlar bulunmaktadır. Çiftlik 
bölümünde ise çiçek toplayıcı, çiftlik defteri gibi oyunlar bulunmaktadır. Uzay üssü bölümünde ise 
uzay macerası oyunu yer almaktadır. 

(https://www.vadaaclub.com.tr/Erişim Tarihi: 20.04.2017) 

Şehir kısmında, Yapıkredi’ninmaskotu olan vadaa, bir şehire yerleştirilmiş düzenekler üzerinde tıpkı 
Mario oyunundaki gibi zıplayarak nesnelere dokunduğunda puan kazanmaktadır. Ayrıca 
mesleğine göre vadaamaskotuna kıyafetler seçerek giydirilebilmektedir. 

marka ve tüketici arasında bağ oluşturarak, birçok etkileyici unsurla tüketicinin zihninde markanın 

Yapı kredi Vadaa Club Oyun Dünyası, oyunculara eğlenceli vakit geçirme imkanı tanımaktadır. 
da; şehir, çiftlik, plaj, uzay üssü gibi bölümler bulunmaktadır. Her birinde farklı oyunlar 

bulunmaktadır. Oyun denizin ortasına yerleştirilmiş küçük bir ada şeklindedir. Şehir kısmının içinde 
adır. Orman bölümünde ise 

arkeolog, orman bekçisi, baloncu vadaa gibi seçeneklerden oluşan oyunlar bulunmaktadır. Çiftlik 
bölümünde ise çiçek toplayıcı, çiftlik defteri gibi oyunlar bulunmaktadır. Uzay üssü bölümünde ise 

 

Şehir kısmında, Yapıkredi’ninmaskotu olan vadaa, bir şehire yerleştirilmiş düzenekler üzerinde tıpkı 
Mario oyunundaki gibi zıplayarak nesnelere dokunduğunda puan kazanmaktadır. Ayrıca oyuncu, 
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Şekil15.(https://www.vadaaclub.com.tr/ Erişim Tarihi: 20.04.2017)

Şekil 16.(https://www.vadaaclub.com.tr/ Erişim Tarihi: 20.04.2017)

 

Orman kısmında,  vadaamaskotu, bir takım aletler kullanarak ormandan çıkabilmek için yol açma 
çalışması gerçekleştirmektedir.  

Şekil 17.(https://www.vadaaclub.com.tr/ Erişim Tarihi: 20.04.2017)

Uzay üssü kısmında, astronot vadaamaskotu bulutlar üzerinde 
kazanmaktadır.  

Şekil 18.(https://www.vadaaclub.com.tr/ Erişim Tarihi: 20.04.2017)

Çiftlik kısmında, ise, vadaamaskotu kalem aracılığıyla kendine bir yol çizerek çiçeklere dokunup puan 
kazanmaktadır. 
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Orman kısmında,  vadaamaskotu, bir takım aletler kullanarak ormandan çıkabilmek için yol açma 
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Uzay üssü kısmında, astronot vadaamaskotu bulutlar üzerinde uzaya doğru yükselerek puan 
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SONUÇ 

“Gerilla Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik İçerik Çözümlemesi: Gerilla Pazarlama Örneği Olarak 
Advergaming, arama motorlarında öne çıkan ma
gerilla pazarlama ile markaların oyunlaştırılmış reklamlarıyla olan ilişkisini, bu ilişk
olan etkisini ve aynı zamanda marka ile tüketici arasındaki ilişki ortaya koyulmaktadır.

Markalar oyun aracılığıyla tüketicilere erişmekte ve oyun sayesinde marka ve tüketici ilişkisi 
kurularak ve farklı deneyimler yaşatarak tüketiciyi eğle
öncelikle literatür taramalarından elde edilen veriler ile beraber gerilla pazarlama kavramı açıklanmış, 
gerilla pazarlama ve geleneksel pazarlama arasındaki farklılıklar belirtilmiş ve daha sonra advergame 
kavramı da açıklanarak arama motorlarındaadvergame konusunda öne çıkan markaların advergame 
uygulamalarından esinlenerek gerilla pazarlama ve advergaming ilişkisi ortaya koyulmuştur. Markalar 
gıda, otomotiv, bankacılık şeklinde kategorilendirilmiştir. Gıda Adverga
markaları, Otomobil Advergame’inde Nissan ve Volkswagen markaları ve Banka Advergame örneği 
olarak Garanti ve Yapı kredi bankası ele alınarak incelenmiştir.McDonalds
müşterilere ürün sağlarken ne gibi süreçler
eğlence faktörünü vurgulamaktır. Bu oyunda da oyuncunun eğlenceli vakit geçirmesi 
amaçlanmaktadır. Liptonmarkası yöreselliğe vurgu yaparak ürün ile markanın özdeşleştirilmesini 
sağlamaktadır. Nissan ve Volkswagen markaları hemen hemen aynı amaca sahiptir. Hedef kitleye 
ürünü tanıtma ve deneyim imkanı yaratmayı sağlamaktadır. Garanti ve Yapı kredi ise, hizmete 
vurguda bulunarak gerçek yaşamdaki işlemleri ve süreçleri oyun aracılığıyla göstermektedir.

Gerilla pazarlamacılar, tüketicileri markanın bir  parçası haline getirerek onlara oyun ile beraber 
eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamış aynı zamanda tüketicinin zihninde markanın konumlanması 
sağlanmak amacıyla uygulamalar hazırlamışlardır. Bu oyunların hede
her yaştaki tüketiciye göre oluşturulmuştur. 

Tüketici ile marka arasında duygusal olarak bağ kurmak önemlidir. Advergame’ler sayesinde de 
markalar tüketiciye şaşırtıcı veya eğlenceli mesajlar yoluyla bağ kurmaya çalışmışl
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Faaliyetlerine Yönelik İçerik Çözümlemesi: Gerilla Pazarlama Örneği Olarak 
Advergaming, arama motorlarında öne çıkan markaların Advergame Reklamları”isimli araştırma, 
gerilla pazarlama ile markaların oyunlaştırılmış reklamlarıyla olan ilişkisini, bu ilişk
olan etkisini ve aynı zamanda marka ile tüketici arasındaki ilişki ortaya koyulmaktadır. 

Markalar oyun aracılığıyla tüketicilere erişmekte ve oyun sayesinde marka ve tüketici ilişkisi 
kurularak ve farklı deneyimler yaşatarak tüketiciyi eğlendirmektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak 
öncelikle literatür taramalarından elde edilen veriler ile beraber gerilla pazarlama kavramı açıklanmış, 
gerilla pazarlama ve geleneksel pazarlama arasındaki farklılıklar belirtilmiş ve daha sonra advergame 

da açıklanarak arama motorlarındaadvergame konusunda öne çıkan markaların advergame 
uygulamalarından esinlenerek gerilla pazarlama ve advergaming ilişkisi ortaya koyulmuştur. Markalar 
gıda, otomotiv, bankacılık şeklinde kategorilendirilmiştir. Gıda Advergame’indeMcDonaldsve Lipton 
markaları, Otomobil Advergame’inde Nissan ve Volkswagen markaları ve Banka Advergame örneği 
olarak Garanti ve Yapı kredi bankası ele alınarak incelenmiştir.McDonaldsoyunun amacı firmanın 
müşterilere ürün sağlarken ne gibi süreçlerden geçtiğini göstermek ayrıca gerillanın amacı olan 
eğlence faktörünü vurgulamaktır. Bu oyunda da oyuncunun eğlenceli vakit geçirmesi 

Liptonmarkası yöreselliğe vurgu yaparak ürün ile markanın özdeşleştirilmesini 
olkswagen markaları hemen hemen aynı amaca sahiptir. Hedef kitleye 

ürünü tanıtma ve deneyim imkanı yaratmayı sağlamaktadır. Garanti ve Yapı kredi ise, hizmete 
vurguda bulunarak gerçek yaşamdaki işlemleri ve süreçleri oyun aracılığıyla göstermektedir.

la pazarlamacılar, tüketicileri markanın bir  parçası haline getirerek onlara oyun ile beraber 
eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamış aynı zamanda tüketicinin zihninde markanın konumlanması 
sağlanmak amacıyla uygulamalar hazırlamışlardır. Bu oyunların hedef kitlesi yalnızca çocuklar değil 
her yaştaki tüketiciye göre oluşturulmuştur.  

Tüketici ile marka arasında duygusal olarak bağ kurmak önemlidir. Advergame’ler sayesinde de 
markalar tüketiciye şaşırtıcı veya eğlenceli mesajlar yoluyla bağ kurmaya çalışmışlardır.

Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Siyasal Kitabevi, s.2 Ankara. 

Yerel Seçim Gündeminde Yerel-Ulusal İkiliği: 29 Mart 2009 Yerel 
Seçimleri’ndeki Miting Konuşmaları Ve Gazete Haberlerine Yönelik Bir İçerik 

Ankara: Ankara Üniversitesi. 

Reklam Ajanslarının Gerilla Pazarlama Uygulamaları: 

Türkiye Örneklemi Üzerinden Bir İnceleme,İletişim Fakültesi Dergisi, sayı 42. 

Gerilla Pazarlamanın  Marka Çağrışımı ile ilgili ilişkisi ve Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yıldız Teknil Üniversitesi. 

Advergaming ve Marka İlişkisi, TheTurkish Online Journal of Design, Art 
Volume 3,Issue 1. 
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vurguda bulunarak gerçek yaşamdaki işlemleri ve süreçleri oyun aracılığıyla göstermektedir. 
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Küresel Kahve Markalarinin Sosyal Medyada Görsel Markalama 
Stratejileri: Starbuckstr’nin Özel Gün Kutlamalarına Yönelik Bir Analiz

Zeynep Benan DONDURUCU,Arş.Gör., Kocaeli 

Ayşe Beynem URAN, Doktor Adayı, Kocaeli Üniversitesi

Özet 

Küresel kahve zincirlerinin pazarlama faaliyetleri Türkiye’de “kahve” içme al
moderne doğru değiştirmiştir. 
markaların tüketici ile kurdukları iletişim biçimi farklılaşmış ve İnternet kullanıcısının da pazarlama 
iletişimi sürecine dahil olduğu çift yönlü bir etkileşim biçimi ortaya çıkmıştır. W
sosyal medyanın gelişimi, tüketicilerin değer yaratmasına birbirleri ile bağlantı kurmasına ve marka ile 
doğrudan iletişimde bulunmasına neden olmuştur. Mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak 
ise; küresel kahve markaları birincil hedef kitleleri konumunda bulunan sosyal medya kullanıcılarına 
yönelik olarak pazarlama iletişimi faaliyetlerini İnternet üzerinde şekillendirmeye başlamıştır. Yeni 
medyanın sağladığı etkileşim, hız, çift yönlülük gibi özelliklere bağlı olar
pazarlama iletişimi faaliyetlerini yoğunlaştırdığı alanlardan bir tanesi de özel gün kutlamalarıdır. Dünya 
çapında kutlanan özel günlerde, küresel markaların gerçekleştirdikleri paylaşımlar (anneler günü, 
sevgililer günü, yılbaşı, babalar günü vb) duygusal çağrışımlar içermekte olup; tüketicilerin birbiriyle ve 
markayla arasında olan duygusal bağı güçlendirmektedir. Bu nedenle, çalışma içerisinde tüketici ile 
marka arasında duygusal bağı güçlendiren dönemler olarak, özel gün kutl
iletişimi faaliyetleri Instagram üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmada Instagram’ın araştırma platformu 
olarak belirlenmesinin temel nedeni; görsel niteliği ve etiket kullanım özelliği ile diğer sosyal ağ 
sitelerinden ayrılmasıdır. Araştırma platformu olarak Instagram’ın belirlenmesinin diğer bir önemli 
nedeni ise; Türkiye’de Instagram kullanımının 2015 yılından itibaren giderek hız kazanmasıdır. Instagram 
bir sosyal medya aracı olarak günümüzde sadece bireysel kullanıcılar açısında
tarafından da etkin bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Görsel anlatı temelli bir sosyal 
medya aracı olarak Instagram, bireysel ve kurumsal kullanıcılarının takipçileri ile imaj ve videolar 
paylaşmasına izin veren bir uygulamadır. Bu özellikleri ile Instagram, küresel kahve markalarının, marka 
kimliği yaratım sürecine katkı sağlayabilecek bir sosyal medya aracı olarak son dönemlerde yükselişe 
geçmiştir. Araştırma nesnesi olarak çalışmada küresel kahve markalarının
arasında en fazla takipçi sayısına sahip olan Starbucks belirlenmiş olup; özel gün kutlamaları açısından 
markanın takipçileri ile en fazla etkileşime girdiği “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan iletiler analiz 
kapsamına alınmıştır. Bu araştırmanın temel amacı, Starbucks’ın Instagram üzerinde gerçekleştirdiği 
yılbaşı temalı pazarlama iletişimi çalışmalarının görsel markalama stratejileri açısından analiz 
edilmesidir. Bu amaçla Starbucks’ın Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafla
Kambhampati (2014)’nin görsel sınıflandırma sistemi ve Lavoie (2015)’nin Instagram’da Dunkin 
Donuts’ın görsel markalama stratejilerini incelediğini araştırmasında yer alan değişkenlere bağlı olarak 
“görselin niteliği, isim, logo, renk 
müşteri aktiviteleri, dış mekan etkinlikleri, markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı” kategorileri 
üzerinden analiz edilmiştir. Aynı iletiler, etiket kullanımı açısından da “etiket, marka a
yönelik teklif, özel gün/kutlamaya yönelik çağrı” kategorileri üzerinden değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Instagram, Görsel Markalama, Küresel Kahve Markalar
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Küresel Kahve Markalarinin Sosyal Medyada Görsel Markalama 
ileri: Starbuckstr’nin Özel Gün Kutlamalarına Yönelik Bir Analiz

Arş.Gör., Kocaeli Üniversitesi  İletişim Fakültesi, zdondurucu@yahoo.com

Kocaeli Üniversitesi 

Küresel kahve zincirlerinin pazarlama faaliyetleri Türkiye’de “kahve” içme alışkanlığını gelenekselden 
 Bu süreç içerisinde Web 2.0 teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak 

markaların tüketici ile kurdukları iletişim biçimi farklılaşmış ve İnternet kullanıcısının da pazarlama 
iletişimi sürecine dahil olduğu çift yönlü bir etkileşim biçimi ortaya çıkmıştır. Web 2.0 teknolojisi ile 
sosyal medyanın gelişimi, tüketicilerin değer yaratmasına birbirleri ile bağlantı kurmasına ve marka ile 
doğrudan iletişimde bulunmasına neden olmuştur. Mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak 

aları birincil hedef kitleleri konumunda bulunan sosyal medya kullanıcılarına 
yönelik olarak pazarlama iletişimi faaliyetlerini İnternet üzerinde şekillendirmeye başlamıştır. Yeni 
medyanın sağladığı etkileşim, hız, çift yönlülük gibi özelliklere bağlı olarak küresel kahve markaların 
pazarlama iletişimi faaliyetlerini yoğunlaştırdığı alanlardan bir tanesi de özel gün kutlamalarıdır. Dünya 
çapında kutlanan özel günlerde, küresel markaların gerçekleştirdikleri paylaşımlar (anneler günü, 

ı, babalar günü vb) duygusal çağrışımlar içermekte olup; tüketicilerin birbiriyle ve 
markayla arasında olan duygusal bağı güçlendirmektedir. Bu nedenle, çalışma içerisinde tüketici ile 
marka arasında duygusal bağı güçlendiren dönemler olarak, özel gün kutlamalarına yönelik marka 
iletişimi faaliyetleri Instagram üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmada Instagram’ın araştırma platformu 
olarak belirlenmesinin temel nedeni; görsel niteliği ve etiket kullanım özelliği ile diğer sosyal ağ 

Araştırma platformu olarak Instagram’ın belirlenmesinin diğer bir önemli 
nedeni ise; Türkiye’de Instagram kullanımının 2015 yılından itibaren giderek hız kazanmasıdır. Instagram 
bir sosyal medya aracı olarak günümüzde sadece bireysel kullanıcılar açısından değil, küresel markalar 
tarafından da etkin bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Görsel anlatı temelli bir sosyal 
medya aracı olarak Instagram, bireysel ve kurumsal kullanıcılarının takipçileri ile imaj ve videolar 

n bir uygulamadır. Bu özellikleri ile Instagram, küresel kahve markalarının, marka 
kimliği yaratım sürecine katkı sağlayabilecek bir sosyal medya aracı olarak son dönemlerde yükselişe 
geçmiştir. Araştırma nesnesi olarak çalışmada küresel kahve markalarının resmi Instagram hesapları 
arasında en fazla takipçi sayısına sahip olan Starbucks belirlenmiş olup; özel gün kutlamaları açısından 
markanın takipçileri ile en fazla etkileşime girdiği “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan iletiler analiz 

ır. Bu araştırmanın temel amacı, Starbucks’ın Instagram üzerinde gerçekleştirdiği 
yılbaşı temalı pazarlama iletişimi çalışmalarının görsel markalama stratejileri açısından analiz 
edilmesidir. Bu amaçla Starbucks’ın Instagram hesabında paylaşılan fotoğraflar Hu, Manikonda, and 
Kambhampati (2014)’nin görsel sınıflandırma sistemi ve Lavoie (2015)’nin Instagram’da Dunkin 
Donuts’ın görsel markalama stratejilerini incelediğini araştırmasında yer alan değişkenlere bağlı olarak 
“görselin niteliği, isim, logo, renk kullanımı, ürün kullanımı, duygusal/rasyonel çağrışım kullanımı, 
müşteri aktiviteleri, dış mekan etkinlikleri, markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı” kategorileri 
üzerinden analiz edilmiştir. Aynı iletiler, etiket kullanımı açısından da “etiket, marka adı, ürün adı, satışa 
yönelik teklif, özel gün/kutlamaya yönelik çağrı” kategorileri üzerinden değerlendirilmiştir.

Instagram, Görsel Markalama, Küresel Kahve Markaları 
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Global Coffee Brands’ Visual Branding Strategies in 
Analysis of Starbuckstr's Special Day Celebrations

Abstract 

The marketing activities of global coffee chains changed the habits of "coffee drinking” in Turkey from 
traditional way to modern way. In this process, the communication style th
the consumer has differentiated depending on the development of Web 2.0 technologies and a bi
directional interaction has emerged in which the Internet user is involved in the marketing communication 
process. The development of social media with Web 2.0 technology has led consumers to connect with 
each other to create value and to communicate directly with the brand. Depending on the development of 
mobile communication technologies; global coffee brands have begun to shape th
communications activities on the Internet for social media users who are in the primary target audience. 
According to the features such as interaction, speed, versatility which are provided by new media, one of 
the working areas where global 
special day celebrations. In special occasions which are celebrated all around the world, global brands 
share messages which include emotional associations (mother's day, day of love, 
Father's Day, etc.) and these messages strengthen emotional ties between consumers and brands. The 
main reason for determination of Instagram as a research platform in the study is the visual quality and 
tag usage feature which distinguish 
determination of Instagram as a research platform is the gaining speed of the Instagram usage in Turkey 
since 2015. Instagram is now being used as an effective marketing tool not only for ind
also for global brands as a social media tool. As a visual narrative based social media tool, Instagram is an 
application that allows individual and corporate users to share their images and videos with their 
followers. With these features, Instagram’s popularity has recently been risen as a social media tool that 
can contribute to the brand identity creation process of global coffee brands. Starbucks, which has the 
highest number of followers among the official Instagram accounts of globa
determined as research object and the messages which were shared during the "2017 New Year" period 
where the most interaction occurred with the brand's followers in terms of special day celebrations were 
analyzed. The main purpose of th
which is based onof new year celebration theme according to visual branding strategies. For this purpose, 
messages which were shared in Starbucks’ Instagram account were analyzed accord
logo, color usage, product usage, emotional/rational association, consumer activities, outdoor activities, 
the funny and friendly image of brand” categories due to classification system of Hu, Manikonda, and 
Kambhampati (2014) and the 
branding strategies in Instagram. The same messages were evaluated due to “hashtag, brand name, 
product name, offer for sale, offer for celebration of special day” categories in terms of ha

Keywords: Instagram, Visual marketing, Global Coffee Brands

 

GİRİŞ  

Kahve ilk ortaya çıkışından günümüze kadar her kültür ve toplumda ayrıcalıklı bir içecektir. 
Türkiye’de kahve özel ilişkilerin ve  damak
içecek algısına sahiptir. Küresel etkilerin artması; Türkiye’de kültürle birlikte yeme
alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bireylerin boş zaman etkinliklerinin dönüşümü kahve içme 
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Global Coffee Brands’ Visual Branding Strategies in the Social Media: An 
Analysis of Starbuckstr's Special Day Celebrations 

The marketing activities of global coffee chains changed the habits of "coffee drinking” in Turkey from 
traditional way to modern way. In this process, the communication style that brands have established with 
the consumer has differentiated depending on the development of Web 2.0 technologies and a bi
directional interaction has emerged in which the Internet user is involved in the marketing communication 

of social media with Web 2.0 technology has led consumers to connect with 
each other to create value and to communicate directly with the brand. Depending on the development of 
mobile communication technologies; global coffee brands have begun to shape th
communications activities on the Internet for social media users who are in the primary target audience. 
According to the features such as interaction, speed, versatility which are provided by new media, one of 
the working areas where global coffee brands intensify their marketing communication activities is the 
special day celebrations. In special occasions which are celebrated all around the world, global brands 
share messages which include emotional associations (mother's day, day of love, New Year's Day, 
Father's Day, etc.) and these messages strengthen emotional ties between consumers and brands. The 
main reason for determination of Instagram as a research platform in the study is the visual quality and 
tag usage feature which distinguish it from other social network sites. Another important reason for 
determination of Instagram as a research platform is the gaining speed of the Instagram usage in Turkey 
since 2015. Instagram is now being used as an effective marketing tool not only for individual users but 
also for global brands as a social media tool. As a visual narrative based social media tool, Instagram is an 
application that allows individual and corporate users to share their images and videos with their 

s, Instagram’s popularity has recently been risen as a social media tool that 
can contribute to the brand identity creation process of global coffee brands. Starbucks, which has the 
highest number of followers among the official Instagram accounts of global coffee brands was 
determined as research object and the messages which were shared during the "2017 New Year" period 
where the most interaction occurred with the brand's followers in terms of special day celebrations were 
analyzed. The main purpose of this research is to analyze Starbucks' marketing communication practices 
which is based onof new year celebration theme according to visual branding strategies. For this purpose, 
messages which were shared in Starbucks’ Instagram account were analyzed according to “visual, name, 
logo, color usage, product usage, emotional/rational association, consumer activities, outdoor activities, 
the funny and friendly image of brand” categories due to classification system of Hu, Manikonda, and 

 variables of Lavoie (2015)’s research about Dunkin Donuts’ visual 
branding strategies in Instagram. The same messages were evaluated due to “hashtag, brand name, 
product name, offer for sale, offer for celebration of special day” categories in terms of ha

Instagram, Visual marketing, Global Coffee Brands 

ıkışından günümüze kadar her kültür ve toplumda ayrıcalıklı bir içecektir. 
Türkiye’de kahve özel ilişkilerin ve  damak tadının bir parçası olarak, sosyal yaşamda değerli bir 
içecek algısına sahiptir. Küresel etkilerin artması; Türkiye’de kültürle birlikte yeme
alışkanlıklarını da değiştirmiştir. Bireylerin boş zaman etkinliklerinin dönüşümü kahve içme 

Social Media: An 

The marketing activities of global coffee chains changed the habits of "coffee drinking” in Turkey from 
at brands have established with 

the consumer has differentiated depending on the development of Web 2.0 technologies and a bi-
directional interaction has emerged in which the Internet user is involved in the marketing communication 

of social media with Web 2.0 technology has led consumers to connect with 
each other to create value and to communicate directly with the brand. Depending on the development of 
mobile communication technologies; global coffee brands have begun to shape their marketing 
communications activities on the Internet for social media users who are in the primary target audience. 
According to the features such as interaction, speed, versatility which are provided by new media, one of 

coffee brands intensify their marketing communication activities is the 
special day celebrations. In special occasions which are celebrated all around the world, global brands 

New Year's Day, 
Father's Day, etc.) and these messages strengthen emotional ties between consumers and brands. The 
main reason for determination of Instagram as a research platform in the study is the visual quality and 

it from other social network sites. Another important reason for 
determination of Instagram as a research platform is the gaining speed of the Instagram usage in Turkey 

ividual users but 
also for global brands as a social media tool. As a visual narrative based social media tool, Instagram is an 
application that allows individual and corporate users to share their images and videos with their 

s, Instagram’s popularity has recently been risen as a social media tool that 
can contribute to the brand identity creation process of global coffee brands. Starbucks, which has the 

l coffee brands was 
determined as research object and the messages which were shared during the "2017 New Year" period 
where the most interaction occurred with the brand's followers in terms of special day celebrations were 

is research is to analyze Starbucks' marketing communication practices 
which is based onof new year celebration theme according to visual branding strategies. For this purpose, 

ing to “visual, name, 
logo, color usage, product usage, emotional/rational association, consumer activities, outdoor activities, 
the funny and friendly image of brand” categories due to classification system of Hu, Manikonda, and 

variables of Lavoie (2015)’s research about Dunkin Donuts’ visual 
branding strategies in Instagram. The same messages were evaluated due to “hashtag, brand name, 
product name, offer for sale, offer for celebration of special day” categories in terms of hashtag usage. 
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alışkanlıklarını geliştirmiş ve küresel kahve zincirlerinin yerel pazarlarda etkin olarak yer almasına 
olanak sağlamıştır (Sayımer ve Uran, 2014: 285

Tüketici profilleri ve pazarın genişleyen yapısına bağlı olarak; çok sayıda küresel kahve zinciri de 
Türkiye kahve sektörüne giriş yapmıştır. Starbucks günümüzde, 65 ülkede 21.000 üzerinde mağazası 
ile en önemli küresel kahve zincirlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Türkiye’de ilk şubesinin 
2002 yılında İstanbul’da Bağdat caddesinde açan firmanın; bugün ülke çap
bulunmaktadır. Starbucks, kendini ilham veren ve insan ruhunu zenginleştiren bir marka olarak 
konumlandırmaktadır ve bu nedenle tüketicisi için her kahve deneyimini sanki ilk kahve deneyimi gibi 
özelleştirme amacı gütmektedir. Tük
deneyimi yaşatmak amacıyla, müşterileri için mağaza ortamını arkadaşları ile keyifli vakit 
geçirebildikleri ya da rahatça çalışabildikleri alternatif bir mekan olarak sunmaktadır. Starbucks, 
kahveden daha fazlasını bekleyen müşterilerine; şubelerinde kullandığı özel dekorasyon, müzik 
seçimleri ve geniş ürün yelpazesi ile yeni bir sosyalleşme ve çalışma alanı yaratmaktadır. Starbucks; 
geleneksel marka iletişimi çalışmalarına ek olarak;  sos
hem marka; hem de diğer tüketiciler ile iletişim kurabilme imkanını genişletmek amacı ile sanal 
ortamda da varlığını geliştirmiştir. (http://www.starbucks.com.tr)

Bu çalışma içerisinde;  Türkiye kahve pazarına ilk giren ve en fazla şube sayısına sahip  küresel kahve 
zinciri olarak Starbucks’ın Instagram üzerinde gerçekleştirdiği görsel markalama stratejileri analiz 
edilecektir. Bu çalışmanın temel çıkış noktası, gün
olarak görsel ağırlıklı sosyal medya platformlarının giderek önem kazanması ve tüketiciye fiziksel 
ortamda ürün ve hizmet sunumunun yanında görsel bir deneyim yaşatmayı hedefleyen küresel kahve 
markalarının bu platformlarda etkinliğinin artmasıdır.

1. Sosyal Medya ve Marka İletişimi İlişkisi 

Günümüzde işletmeler, tüketici ve marka arasındaki etkileşimi arttırmak ve  tüketici ile daha kişisel 
düzeyde bir bağ kurmak amacıyla; sosyal medya sitelerine daha faz
2015:79). Sosyal medya sitelerine temel oluşturan çevrimiçi ağların sahip olduğu “paylaşma” ve 
“takip etme” özelliklerine bağlı olarak marka ve tüketicinin dijital platformda iletişim kurma biçimi 
ciddi bir değişim göstermeye başlamıştır  (Özeltürkay vd., 2015:188).

Sosyal medya kullanıcıların bilgiyi yaymasına, paylaşmasına ve oluşturmasına imkan tanıyarak; 
bireylerin pasif bir içerik üreticisinden aktif bir yapıya kavuşmasını sağlayan katılımcı ve paylaşımcı 
teknolojilerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır (Pitt vd. 2011: 123). Geçtiğimiz yıllarda sosyal 
medya bireysel kullanıcılar için önemini arttırırken, işletmeler için de önemli bir pazarlama ve iletişim 
aracı haline gelmiştir. İşletmeler tüketici ile daha özelleştirilmiş
sosyal medyanın önemini kavramıştır ve bu alanda farklı pazarlama taktikleri uygulamaya 
başlamışlardır (Lavoie, 2015:79). Bu bağlamda sosyal medya ağları, marka ve tüketici iletişimini 
farklı bir boyuta taşıyarak; tüketicinin de marka iletişim sürecine doğrudan dahil olduğu yeni bir 
pazarlama anlayışının temelini oluşturmuştur. 

Marka iletişimi faaliyetlerinin gelişimi açısından son beş yıllık dönemde; en popüler iletişim 
kanallarının sosyal medya platformları olma yönün
(McCorkindale, 2010:1) Sosyal ağların ilk ortaya çıktıkları günden, günümüze kadar yaşadıkları hızlı 
değişim süreci ve dijitalin yükselen gücü; markaları sosyal medya platformlarında yer almaya mecbur 
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ı geliştirmiş ve küresel kahve zincirlerinin yerel pazarlarda etkin olarak yer almasına 
olanak sağlamıştır (Sayımer ve Uran, 2014: 285-286).  

Tüketici profilleri ve pazarın genişleyen yapısına bağlı olarak; çok sayıda küresel kahve zinciri de 
sektörüne giriş yapmıştır. Starbucks günümüzde, 65 ülkede 21.000 üzerinde mağazası 

ile en önemli küresel kahve zincirlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Türkiye’de ilk şubesinin 
2002 yılında İstanbul’da Bağdat caddesinde açan firmanın; bugün ülke çapında 300’den fazla şubesi 

Starbucks, kendini ilham veren ve insan ruhunu zenginleştiren bir marka olarak 
konumlandırmaktadır ve bu nedenle tüketicisi için her kahve deneyimini sanki ilk kahve deneyimi gibi 
özelleştirme amacı gütmektedir. Tüketicisini bir kahve sever olarak gören Starbucks, özel bir kahve 
deneyimi yaşatmak amacıyla, müşterileri için mağaza ortamını arkadaşları ile keyifli vakit 
geçirebildikleri ya da rahatça çalışabildikleri alternatif bir mekan olarak sunmaktadır. Starbucks, 
kahveden daha fazlasını bekleyen müşterilerine; şubelerinde kullandığı özel dekorasyon, müzik 
seçimleri ve geniş ürün yelpazesi ile yeni bir sosyalleşme ve çalışma alanı yaratmaktadır. Starbucks; 
geleneksel marka iletişimi çalışmalarına ek olarak;  sosyal medya ve sosyal ağlar üzerinde tüketicilerin 
hem marka; hem de diğer tüketiciler ile iletişim kurabilme imkanını genişletmek amacı ile sanal 

geliştirmiştir. (http://www.starbucks.com.tr)  

Bu çalışma içerisinde;  Türkiye kahve pazarına ilk giren ve en fazla şube sayısına sahip  küresel kahve 
zinciri olarak Starbucks’ın Instagram üzerinde gerçekleştirdiği görsel markalama stratejileri analiz 
edilecektir. Bu çalışmanın temel çıkış noktası, günümüzde mobil teknolojinin hızla gelişmesine bağlı 
olarak görsel ağırlıklı sosyal medya platformlarının giderek önem kazanması ve tüketiciye fiziksel 
ortamda ürün ve hizmet sunumunun yanında görsel bir deneyim yaşatmayı hedefleyen küresel kahve 

bu platformlarda etkinliğinin artmasıdır. 

1. Sosyal Medya ve Marka İletişimi İlişkisi   

Günümüzde işletmeler, tüketici ve marka arasındaki etkileşimi arttırmak ve  tüketici ile daha kişisel 
düzeyde bir bağ kurmak amacıyla; sosyal medya sitelerine daha fazla önem göstermektedir (Lavoie, 
2015:79). Sosyal medya sitelerine temel oluşturan çevrimiçi ağların sahip olduğu “paylaşma” ve 
“takip etme” özelliklerine bağlı olarak marka ve tüketicinin dijital platformda iletişim kurma biçimi 

e başlamıştır  (Özeltürkay vd., 2015:188). 

Sosyal medya kullanıcıların bilgiyi yaymasına, paylaşmasına ve oluşturmasına imkan tanıyarak; 
bireylerin pasif bir içerik üreticisinden aktif bir yapıya kavuşmasını sağlayan katılımcı ve paylaşımcı 

n bütünü olarak tanımlanmaktadır (Pitt vd. 2011: 123). Geçtiğimiz yıllarda sosyal 
medya bireysel kullanıcılar için önemini arttırırken, işletmeler için de önemli bir pazarlama ve iletişim 
aracı haline gelmiştir. İşletmeler tüketici ile daha özelleştirilmiş bir boyutta etkileşim yaratmak için 
sosyal medyanın önemini kavramıştır ve bu alanda farklı pazarlama taktikleri uygulamaya 
başlamışlardır (Lavoie, 2015:79). Bu bağlamda sosyal medya ağları, marka ve tüketici iletişimini 

icinin de marka iletişim sürecine doğrudan dahil olduğu yeni bir 
pazarlama anlayışının temelini oluşturmuştur.  

Marka iletişimi faaliyetlerinin gelişimi açısından son beş yıllık dönemde; en popüler iletişim 
kanallarının sosyal medya platformları olma yönünde değişim gösterdiği görülmektedir 
(McCorkindale, 2010:1) Sosyal ağların ilk ortaya çıktıkları günden, günümüze kadar yaşadıkları hızlı 
değişim süreci ve dijitalin yükselen gücü; markaları sosyal medya platformlarında yer almaya mecbur 

ı geliştirmiş ve küresel kahve zincirlerinin yerel pazarlarda etkin olarak yer almasına 

Tüketici profilleri ve pazarın genişleyen yapısına bağlı olarak; çok sayıda küresel kahve zinciri de 
sektörüne giriş yapmıştır. Starbucks günümüzde, 65 ülkede 21.000 üzerinde mağazası 

ile en önemli küresel kahve zincirlerinden biri olarak hizmet vermektedir. Türkiye’de ilk şubesinin 
ında 300’den fazla şubesi 

Starbucks, kendini ilham veren ve insan ruhunu zenginleştiren bir marka olarak 
konumlandırmaktadır ve bu nedenle tüketicisi için her kahve deneyimini sanki ilk kahve deneyimi gibi 

eticisini bir kahve sever olarak gören Starbucks, özel bir kahve 
deneyimi yaşatmak amacıyla, müşterileri için mağaza ortamını arkadaşları ile keyifli vakit 
geçirebildikleri ya da rahatça çalışabildikleri alternatif bir mekan olarak sunmaktadır. Starbucks, bir 
kahveden daha fazlasını bekleyen müşterilerine; şubelerinde kullandığı özel dekorasyon, müzik 
seçimleri ve geniş ürün yelpazesi ile yeni bir sosyalleşme ve çalışma alanı yaratmaktadır. Starbucks; 

yal medya ve sosyal ağlar üzerinde tüketicilerin 
hem marka; hem de diğer tüketiciler ile iletişim kurabilme imkanını genişletmek amacı ile sanal 

Bu çalışma içerisinde;  Türkiye kahve pazarına ilk giren ve en fazla şube sayısına sahip  küresel kahve 
zinciri olarak Starbucks’ın Instagram üzerinde gerçekleştirdiği görsel markalama stratejileri analiz 

ümüzde mobil teknolojinin hızla gelişmesine bağlı 
olarak görsel ağırlıklı sosyal medya platformlarının giderek önem kazanması ve tüketiciye fiziksel 
ortamda ürün ve hizmet sunumunun yanında görsel bir deneyim yaşatmayı hedefleyen küresel kahve 

Günümüzde işletmeler, tüketici ve marka arasındaki etkileşimi arttırmak ve  tüketici ile daha kişisel 
la önem göstermektedir (Lavoie, 

2015:79). Sosyal medya sitelerine temel oluşturan çevrimiçi ağların sahip olduğu “paylaşma” ve 
“takip etme” özelliklerine bağlı olarak marka ve tüketicinin dijital platformda iletişim kurma biçimi 

Sosyal medya kullanıcıların bilgiyi yaymasına, paylaşmasına ve oluşturmasına imkan tanıyarak; 
bireylerin pasif bir içerik üreticisinden aktif bir yapıya kavuşmasını sağlayan katılımcı ve paylaşımcı 

n bütünü olarak tanımlanmaktadır (Pitt vd. 2011: 123). Geçtiğimiz yıllarda sosyal 
medya bireysel kullanıcılar için önemini arttırırken, işletmeler için de önemli bir pazarlama ve iletişim 

bir boyutta etkileşim yaratmak için 
sosyal medyanın önemini kavramıştır ve bu alanda farklı pazarlama taktikleri uygulamaya 
başlamışlardır (Lavoie, 2015:79). Bu bağlamda sosyal medya ağları, marka ve tüketici iletişimini 

icinin de marka iletişim sürecine doğrudan dahil olduğu yeni bir 

Marka iletişimi faaliyetlerinin gelişimi açısından son beş yıllık dönemde; en popüler iletişim 
de değişim gösterdiği görülmektedir 

(McCorkindale, 2010:1) Sosyal ağların ilk ortaya çıktıkları günden, günümüze kadar yaşadıkları hızlı 
değişim süreci ve dijitalin yükselen gücü; markaları sosyal medya platformlarında yer almaya mecbur 
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bırakmıştır. Bu bağlamda, bugünün pazarlama dünyasında işletmeler marka iletişim çalışmalarının 
odak noktasını giderek dijital mecralara doğru kaydırmaya başlamıştır (Sayımer ve Uran, 2014:  289).

2. Görsel Markalama Stratejileri ve Instagram 

Günümüzde, dijital teknolojilerin gelişimine bağlı olarak gündelik hayat içerisinde her anı 
fotoğraflamak oldukça kolaylaşmıştır (Katz ve Aakhus, 2002). Görsel kullanımının bireylerin 
hayatında giderek artan önemi ve teknolojinin gelişimi ile birlikte Instagram gibi içerik paylaşım 
sitelerinin hem sayısı hem de etkinliği artmıştır (Ibrahim, 2015: 43) 

En popüler görsel içerik paylaşım siteleri arasında yer alan Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video 
yüklemesine ve içerik üzerinde istediği değişiklikleri yapmasına izin veren bir çevr
platformu olarak tanımlanabilir. Mobil cihazlara da uygumlu  tasarlanan uygulama, etkileşimli yapısı 
ile kullanıcıların diğer kullanıcıların paylaşımlarını görmesine, yorumlamasına ve beğenmesine imkan 
tanımaktadır (McNely, 2012).  

Instagram ve görsel markalama bağlantısını doğru kurabilmek için, bir sosyal ağ sitesi olarak 
Instagramın görsel karakteristiği ve marka arasındaki bağlantının doğru kurulması gerekmektedir. 
Markalamanın temel amacı bir işletme ve tüketiciler arasında duygusal bir
yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte markaların tüketici ile etkileşim biçimi ve markalama 
stratejileri de ciddi bir dönüşüm içerisine girmiştir (Lavoie: 2015: 81

Instagramın çeşitli büyüklükteki işletmeler t
tercih edilmeye başlaması; pazarlamada infografik ve doğrudan görsel kullanımına ağırlık verilmesi ile 
bağlantılıdır. Görsel ürünlerin pazarlaması açısından önemli avantajlar sunan Instagram, çeşitli 
kampanyalar ve diğer sosyal medya platformları ile desteklenerek marka iletişimi açısından önemli bir 
alan olma özelliği kazanmıştır (Wallsbeck ve Johansson, 2014: 65). 

Instagram üzerinde kullanıcılar çeşitli markaların hesaplarını takip etmekte ve etiketl
aracılığı ile hem birbirileri ile hem de marka ile etkileşime geçmektedir. Bu marka topluluklarının 
üyesi olan kullanıcılar satın alma öncesi karar vermek, tavsiye almak ve fikir tartışmak için 
Instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır (Quinton 
markalar tüketicilere fotoğraf, video ve görseller aracılığı kendi yaşam biçimi ve deneyimlerini 
sunmaktadır. Böylece Instagram üzerinde markalar, tüketicilere kendi ürünlerini satın aldıkları zaman 
sadece bir ürün değil; yaşanacak kaliteli bir deneyim sunmaktadır  (Ginsberg, 2015:80). Bu bağlamda, 
Instagram, doğrudan ürünün ya da hizmetin tanıtıldığı bir sosyal ağ platformu olmaktan ziyade; 
markanın doğrudan kimliğini yansıtabildiği ve potansiyel tüketicileri 
geçebildiği bir alan özelliği kazanmaktadır.

3. Starbucks’ın Özel Gün Kutlamalarına Yönelik Görsel Markalama Stratejilerinin Instagram 
Üzerinden İncelenmesi 

Bu çalışmanın temel çıkış noktasını; marka iletişimi faaliyetleri açısından
bağlı olarak görsel iletinin yazılı iletiye göre önem kazanması ve sosyal medyada görsel ağırlıklı 
platformların giderek gelişmesi oluşturmaktadır. Bu platformlarda, markaların tüketicileri ile etkileşim 
oranının en fazla yükseldiği dönemler arasında; küresel olarak kutlanan yılbaşı, sevgililer günü gibi 
özel günler önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemlerine yönelik geliştirilen özel ürünler, hizmetler, 
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lamda, bugünün pazarlama dünyasında işletmeler marka iletişim çalışmalarının 
odak noktasını giderek dijital mecralara doğru kaydırmaya başlamıştır (Sayımer ve Uran, 2014:  289).

2. Görsel Markalama Stratejileri ve Instagram  

in gelişimine bağlı olarak gündelik hayat içerisinde her anı 
fotoğraflamak oldukça kolaylaşmıştır (Katz ve Aakhus, 2002). Görsel kullanımının bireylerin 
hayatında giderek artan önemi ve teknolojinin gelişimi ile birlikte Instagram gibi içerik paylaşım 

lerinin hem sayısı hem de etkinliği artmıştır (Ibrahim, 2015: 43)  

En popüler görsel içerik paylaşım siteleri arasında yer alan Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video 
yüklemesine ve içerik üzerinde istediği değişiklikleri yapmasına izin veren bir çevrimiçi sosyal ağ 
platformu olarak tanımlanabilir. Mobil cihazlara da uygumlu  tasarlanan uygulama, etkileşimli yapısı 
ile kullanıcıların diğer kullanıcıların paylaşımlarını görmesine, yorumlamasına ve beğenmesine imkan 

m ve görsel markalama bağlantısını doğru kurabilmek için, bir sosyal ağ sitesi olarak 
Instagramın görsel karakteristiği ve marka arasındaki bağlantının doğru kurulması gerekmektedir. 
Markalamanın temel amacı bir işletme ve tüketiciler arasında duygusal bir bağ kurmaktır. Günümüzde 
yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte markaların tüketici ile etkileşim biçimi ve markalama 
stratejileri de ciddi bir dönüşüm içerisine girmiştir (Lavoie: 2015: 81-82).  

Instagramın çeşitli büyüklükteki işletmeler tarafından marka etkileşimi açısından etkin bir biçimde 
tercih edilmeye başlaması; pazarlamada infografik ve doğrudan görsel kullanımına ağırlık verilmesi ile 
bağlantılıdır. Görsel ürünlerin pazarlaması açısından önemli avantajlar sunan Instagram, çeşitli 
ampanyalar ve diğer sosyal medya platformları ile desteklenerek marka iletişimi açısından önemli bir 

alan olma özelliği kazanmıştır (Wallsbeck ve Johansson, 2014: 65).  

Instagram üzerinde kullanıcılar çeşitli markaların hesaplarını takip etmekte ve etiketl
aracılığı ile hem birbirileri ile hem de marka ile etkileşime geçmektedir. Bu marka topluluklarının 
üyesi olan kullanıcılar satın alma öncesi karar vermek, tavsiye almak ve fikir tartışmak için 
Instagram’ı aktif olarak kullanmaktadır (Quinton and Harridge March, 2010).  Instagram üzerinde 
markalar tüketicilere fotoğraf, video ve görseller aracılığı kendi yaşam biçimi ve deneyimlerini 
sunmaktadır. Böylece Instagram üzerinde markalar, tüketicilere kendi ürünlerini satın aldıkları zaman 

ürün değil; yaşanacak kaliteli bir deneyim sunmaktadır  (Ginsberg, 2015:80). Bu bağlamda, 
Instagram, doğrudan ürünün ya da hizmetin tanıtıldığı bir sosyal ağ platformu olmaktan ziyade; 
markanın doğrudan kimliğini yansıtabildiği ve potansiyel tüketicileri ile doğrudan etkileşime 
geçebildiği bir alan özelliği kazanmaktadır. 

3. Starbucks’ın Özel Gün Kutlamalarına Yönelik Görsel Markalama Stratejilerinin Instagram 

Bu çalışmanın temel çıkış noktasını; marka iletişimi faaliyetleri açısından teknolojinin gelişmesine 
bağlı olarak görsel iletinin yazılı iletiye göre önem kazanması ve sosyal medyada görsel ağırlıklı 
platformların giderek gelişmesi oluşturmaktadır. Bu platformlarda, markaların tüketicileri ile etkileşim 

ği dönemler arasında; küresel olarak kutlanan yılbaşı, sevgililer günü gibi 
özel günler önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemlerine yönelik geliştirilen özel ürünler, hizmetler, 

lamda, bugünün pazarlama dünyasında işletmeler marka iletişim çalışmalarının 
odak noktasını giderek dijital mecralara doğru kaydırmaya başlamıştır (Sayımer ve Uran, 2014:  289). 

in gelişimine bağlı olarak gündelik hayat içerisinde her anı 
fotoğraflamak oldukça kolaylaşmıştır (Katz ve Aakhus, 2002). Görsel kullanımının bireylerin 
hayatında giderek artan önemi ve teknolojinin gelişimi ile birlikte Instagram gibi içerik paylaşım 

En popüler görsel içerik paylaşım siteleri arasında yer alan Instagram, kullanıcıların fotoğraf ve video 
imiçi sosyal ağ 

platformu olarak tanımlanabilir. Mobil cihazlara da uygumlu  tasarlanan uygulama, etkileşimli yapısı 
ile kullanıcıların diğer kullanıcıların paylaşımlarını görmesine, yorumlamasına ve beğenmesine imkan 

m ve görsel markalama bağlantısını doğru kurabilmek için, bir sosyal ağ sitesi olarak 
Instagramın görsel karakteristiği ve marka arasındaki bağlantının doğru kurulması gerekmektedir. 

bağ kurmaktır. Günümüzde 
yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ile birlikte markaların tüketici ile etkileşim biçimi ve markalama 

arafından marka etkileşimi açısından etkin bir biçimde 
tercih edilmeye başlaması; pazarlamada infografik ve doğrudan görsel kullanımına ağırlık verilmesi ile 
bağlantılıdır. Görsel ürünlerin pazarlaması açısından önemli avantajlar sunan Instagram, çeşitli 
ampanyalar ve diğer sosyal medya platformları ile desteklenerek marka iletişimi açısından önemli bir 

Instagram üzerinde kullanıcılar çeşitli markaların hesaplarını takip etmekte ve etiketler (hashtag) 
aracılığı ile hem birbirileri ile hem de marka ile etkileşime geçmektedir. Bu marka topluluklarının 
üyesi olan kullanıcılar satın alma öncesi karar vermek, tavsiye almak ve fikir tartışmak için 

and Harridge March, 2010).  Instagram üzerinde 
markalar tüketicilere fotoğraf, video ve görseller aracılığı kendi yaşam biçimi ve deneyimlerini 
sunmaktadır. Böylece Instagram üzerinde markalar, tüketicilere kendi ürünlerini satın aldıkları zaman 

ürün değil; yaşanacak kaliteli bir deneyim sunmaktadır  (Ginsberg, 2015:80). Bu bağlamda, 
Instagram, doğrudan ürünün ya da hizmetin tanıtıldığı bir sosyal ağ platformu olmaktan ziyade; 

ile doğrudan etkileşime 

3. Starbucks’ın Özel Gün Kutlamalarına Yönelik Görsel Markalama Stratejilerinin Instagram 

teknolojinin gelişmesine 
bağlı olarak görsel iletinin yazılı iletiye göre önem kazanması ve sosyal medyada görsel ağırlıklı 
platformların giderek gelişmesi oluşturmaktadır. Bu platformlarda, markaların tüketicileri ile etkileşim 

ği dönemler arasında; küresel olarak kutlanan yılbaşı, sevgililer günü gibi 
özel günler önemli bir yer tutmaktadır. Bu dönemlerine yönelik geliştirilen özel ürünler, hizmetler, 
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kutlamalar, mağaza için dekorasyon ya da atmosfer gibi etmenler, görsel ağırlık
platformlarında içeriğin çeşitlenmesine ve sayısal olarak artmasına neden olmaktadır.  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Starbuckstr’in Instagram üzerinde gerçekleştirdiği yılbaşı temalı 
pazarlama iletişimi çalışmalarının görsel markalama stratejileri açısından analiz edilmesidir. 

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de kahve sektöründe faaliyet gösteren ve Instagram üzerinde marka 
iletişim faaliyetlerinde bulunan tüm markalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem kapsamına ise 
zaman ve maliyet kısıtlılıkları sebebi ile Instagram üzerind
bu kategoride en yüksek takipçi sayısına sahip olan Starbucks dahil edilmiştir 
(https://www.instagram.com/starbucks/?hl=tr, 2016).

Çalışma kapsamında Starbucks’ın resmi Instagram hesabı araştırma objesi olarak 
Araştırmanın analiz birimi olarak görsel markalama stratejileri açısından Instagramın tercih 
edilmesinin temel nedeni, görsel anlatım özelliklerini yapısı itibari ile marka iletişimi açısından 
kullanmaya en uygun sosyal medya mecralarından 
Instagram’ın tercih edilmesinin bir diğer nedeni de; Instagram’ın Wearesocial 2017 Ocak verilerine 
göre Türkiye’de %45’lik kullanım oranı ile en çok tercih edilen 2. Sosyal ağ olmasıdır 
(https://wearesocial.com/special-reports/digital

Araştırmanın zaman aralığı olarak 2017 yeni yıl dönemine yönelik paylaşımların gerçekleştirildiği 15 
Kasım 2016- 1 Ocak 2017 periyodu belirlenmiştir. Araştırma döneminin bu aralık olarak 
belirlenmesinin temel nedeni; Starbucks’ın Instagram üzerinde özel gün kutlamalarına yönelik marka 
iletişimi faaliyetlerinin en yüksek etkileşim oranına ulaştığı dönem olmasıdır. 

3.4. Araştırmanın Yöntemi ve Araştırma Soruları

Starbucks’ın Instagram hesabında paylaşılan ilet
ile “video/fotoğraf” ve “metinsel etiket” olarak kategorize edilmiştir. Bu çalışmanın metodolojik 
temelini Hu, Manikonda, ve Kambhampati (2014)’nin Instagram’a özel olarak geliştirdiği görsel 
sınıflandırma sistemi oluşturmaktadır. Hu, Manikonda, and Kambhampati (2014) Instagram iletilerine 
yönelik olarak geliştirdikleri görsel sınıflandırma sisteminde; kullanıcı karakterleri ve fotoğraflar 
arasında bir bağlantı kurmuş olup; 8 farklı fotoğraf kategorisi i
geliştirmişlerdir. Bu sistemi temel alan Lavoie (2015)’ in Instagram’da Dunkin Donuts’ın görsel 
markalama stratejilerini incelediğini araştırmasında yer alan değişkenlere bağlı olarak; çalışma 
kapsamında Starbucks’ın Instagram hesab
logo, renk kullanımı, ürün kullanımı, duygusal/rasyonel çağrışım kullanımı, müşteri aktiviteleri, dış 
mekan etkinlikleri, markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı kategorileri üzerinden analiz edi
Aynı iletiler, etiket kullanımı açısından da etiket, marka adı, ürün adı, satışa yönelik teklif, özel 
gün/kutlamaya yönelik çağrı kategorileri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda; Starbucks’ın 
yeni yıl döneminde Instagram üzerinde marka tem
soruları şu şekilde belirlenmiştir:  
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kutlamalar, mağaza için dekorasyon ya da atmosfer gibi etmenler, görsel ağırlıklı sosyal medya 
platformlarında içeriğin çeşitlenmesine ve sayısal olarak artmasına neden olmaktadır.   

Bu araştırmanın temel amacı, Starbuckstr’in Instagram üzerinde gerçekleştirdiği yılbaşı temalı 
n görsel markalama stratejileri açısından analiz edilmesidir. 

3.2. Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Sınırlılıkları  

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de kahve sektöründe faaliyet gösteren ve Instagram üzerinde marka 
iletişim faaliyetlerinde bulunan tüm markalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem kapsamına ise 

ve maliyet kısıtlılıkları sebebi ile Instagram üzerinde faaliyet gösteren ve  “123.000” takipçi ile 
bu kategoride en yüksek takipçi sayısına sahip olan Starbucks dahil edilmiştir 
(https://www.instagram.com/starbucks/?hl=tr, 2016). 

Çalışma kapsamında Starbucks’ın resmi Instagram hesabı araştırma objesi olarak 
Araştırmanın analiz birimi olarak görsel markalama stratejileri açısından Instagramın tercih 
edilmesinin temel nedeni, görsel anlatım özelliklerini yapısı itibari ile marka iletişimi açısından 
kullanmaya en uygun sosyal medya mecralarından biri olmasıdır. Araştırma platformu olarak 
Instagram’ın tercih edilmesinin bir diğer nedeni de; Instagram’ın Wearesocial 2017 Ocak verilerine 
göre Türkiye’de %45’lik kullanım oranı ile en çok tercih edilen 2. Sosyal ağ olmasıdır 

reports/digital-in-2017-global-overview).  

Araştırmanın zaman aralığı olarak 2017 yeni yıl dönemine yönelik paylaşımların gerçekleştirildiği 15 
1 Ocak 2017 periyodu belirlenmiştir. Araştırma döneminin bu aralık olarak 

l nedeni; Starbucks’ın Instagram üzerinde özel gün kutlamalarına yönelik marka 
iletişimi faaliyetlerinin en yüksek etkileşim oranına ulaştığı dönem olmasıdır.  

3.4. Araştırmanın Yöntemi ve Araştırma Soruları 

Starbucks’ın Instagram hesabında paylaşılan iletiler bu çalışma içerisinde görsel sınıflandırma amacı 
ile “video/fotoğraf” ve “metinsel etiket” olarak kategorize edilmiştir. Bu çalışmanın metodolojik 
temelini Hu, Manikonda, ve Kambhampati (2014)’nin Instagram’a özel olarak geliştirdiği görsel 

rma sistemi oluşturmaktadır. Hu, Manikonda, and Kambhampati (2014) Instagram iletilerine 
yönelik olarak geliştirdikleri görsel sınıflandırma sisteminde; kullanıcı karakterleri ve fotoğraflar 
arasında bir bağlantı kurmuş olup; 8 farklı fotoğraf kategorisi için bir kodlama sistemi 
geliştirmişlerdir. Bu sistemi temel alan Lavoie (2015)’ in Instagram’da Dunkin Donuts’ın görsel 
markalama stratejilerini incelediğini araştırmasında yer alan değişkenlere bağlı olarak; çalışma 
kapsamında Starbucks’ın Instagram hesabında paylaşılan video/fotoğraflar “görselin niteliği, isim, 
logo, renk kullanımı, ürün kullanımı, duygusal/rasyonel çağrışım kullanımı, müşteri aktiviteleri, dış 
mekan etkinlikleri, markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı kategorileri üzerinden analiz edi
Aynı iletiler, etiket kullanımı açısından da etiket, marka adı, ürün adı, satışa yönelik teklif, özel 
gün/kutlamaya yönelik çağrı kategorileri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda; Starbucks’ın 
yeni yıl döneminde Instagram üzerinde marka temelli iletişim faaliyetleri temele alınarak; araştırmanın 

lı sosyal medya 

Bu araştırmanın temel amacı, Starbuckstr’in Instagram üzerinde gerçekleştirdiği yılbaşı temalı 
n görsel markalama stratejileri açısından analiz edilmesidir.  

Araştırmanın evrenini, Türkiye’de kahve sektöründe faaliyet gösteren ve Instagram üzerinde marka 
iletişim faaliyetlerinde bulunan tüm markalar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem kapsamına ise 

e faaliyet gösteren ve  “123.000” takipçi ile 
bu kategoride en yüksek takipçi sayısına sahip olan Starbucks dahil edilmiştir 

Çalışma kapsamında Starbucks’ın resmi Instagram hesabı araştırma objesi olarak belirlenmiştir. 
Araştırmanın analiz birimi olarak görsel markalama stratejileri açısından Instagramın tercih 
edilmesinin temel nedeni, görsel anlatım özelliklerini yapısı itibari ile marka iletişimi açısından 

biri olmasıdır. Araştırma platformu olarak 
Instagram’ın tercih edilmesinin bir diğer nedeni de; Instagram’ın Wearesocial 2017 Ocak verilerine 
göre Türkiye’de %45’lik kullanım oranı ile en çok tercih edilen 2. Sosyal ağ olmasıdır 

Araştırmanın zaman aralığı olarak 2017 yeni yıl dönemine yönelik paylaşımların gerçekleştirildiği 15 
1 Ocak 2017 periyodu belirlenmiştir. Araştırma döneminin bu aralık olarak 

l nedeni; Starbucks’ın Instagram üzerinde özel gün kutlamalarına yönelik marka 

iler bu çalışma içerisinde görsel sınıflandırma amacı 
ile “video/fotoğraf” ve “metinsel etiket” olarak kategorize edilmiştir. Bu çalışmanın metodolojik 
temelini Hu, Manikonda, ve Kambhampati (2014)’nin Instagram’a özel olarak geliştirdiği görsel 

rma sistemi oluşturmaktadır. Hu, Manikonda, and Kambhampati (2014) Instagram iletilerine 
yönelik olarak geliştirdikleri görsel sınıflandırma sisteminde; kullanıcı karakterleri ve fotoğraflar 

çin bir kodlama sistemi 
geliştirmişlerdir. Bu sistemi temel alan Lavoie (2015)’ in Instagram’da Dunkin Donuts’ın görsel 
markalama stratejilerini incelediğini araştırmasında yer alan değişkenlere bağlı olarak; çalışma 

ında paylaşılan video/fotoğraflar “görselin niteliği, isim, 
logo, renk kullanımı, ürün kullanımı, duygusal/rasyonel çağrışım kullanımı, müşteri aktiviteleri, dış 
mekan etkinlikleri, markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı kategorileri üzerinden analiz edilmiştir. 
Aynı iletiler, etiket kullanımı açısından da etiket, marka adı, ürün adı, satışa yönelik teklif, özel 
gün/kutlamaya yönelik çağrı kategorileri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu bağlamda; Starbucks’ın 

elli iletişim faaliyetleri temele alınarak; araştırmanın 
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1) Starbucks, Instagram’ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama stratejileri açısından nasıl 
kullanmaktadır? 

2) Starbucks’ın Instagram hesabında “2017 Yeni 
sınıflandırma açısından nasıl bir dağılım göstermektedir?

3) Starbucks’ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan etiketler nasıl bir dağılım 
göstermektedir? 

3.5. Araştırmanın Bulguları 

Bu araştırma içerisinde  Starbucks’ın resmi Instagram hesabında; 15 Kasım 2016
periyodunda yılbaşı temalı olarak paylaşılan 15 ileti “görsel” ve “etiket” kullanımı açısından analiz 
edilmiştir.  

 
Görsel 

 

Görselin     
Niteliği 

Video Foto

 
Marka İsmi 
Kullanımı 

 
Marka ismine yer 
verilmemiştir. 

 
Marka ismine yer 
verilmemiştir.

Marka 
Logosu 
Kullanımı 

Marka logosuna  
yer verilmiştir.  

Marka logosuna 
yer 
verilmemiştir.

Renk 
Kullanımı 

Kırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır. 

K
renkler 
kullanılmıştır.

Doğrudan 
Ürün 
Kullanımı 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Do
yer verilmiştir.

Duygusal/ 
Rasyonel 
Çağrışım 
Kullanımı 

Duygusal çağrışım 
kullanılmıştır. 

Duygusal 
ça
kullanılmıştır.

Tüketici 
Kullanımı 

Tüketiciye yer 
verilmiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmemiştir.

Dış Mekan 
Etkinliği 
Kullanımı 

Dış mekana yer 
verilmiştir. 

D
verilmemiştir.

Markanın 
Eğlenceli 
Arkadaş 
canlısı 
imajının 
kullanımı 

 
Kullanılmıştır. 

 
Kullan

 
Tablo 1: Starbucks’ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi ( 
Yayın Tarihi Sırasına Göre İlk Beş Görsel)
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ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama stratejileri açısından nasıl 

ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan görseller, görsel 
sınıflandırma açısından nasıl bir dağılım göstermektedir? 

ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan etiketler nasıl bir dağılım 

Bu araştırma içerisinde  Starbucks’ın resmi Instagram hesabında; 15 Kasım 2016-
yılbaşı temalı olarak paylaşılan 15 ileti “görsel” ve “etiket” kullanımı açısından analiz 

  
 

Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf

Marka ismine yer 
verilmemiştir. 

 
Marka ismine 
yer 
verilmemiştir. 

 
Marka ismine 
yer 
verilmemiştir. 

 
Marka ismine yer 
verilmiştir.

Marka logosuna  
yer 
verilmemiştir. 

Marka logosuna  
yer verilmiştir.  

Marka logosuna  
yer verilmiştir.  

Marka logosuna 
yer verilmiştir. 

Kırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır. 

Kırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır. 

Kırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır. 

Kırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır.

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne
yer verilmiştir.

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Rasyonel
çağrışım 
kullanılmıştır.

Tüketiciye yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmiştir.

Dış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana yer 
verilmiştir. 

Dış mekana yer 
verilmiştir. 

Dış mekana yer 
verilmemiştir.

Kullanılmıştır. 
 
Kullanılmıştır.  

 
Kullanılmıştır.  

 
Kullan

ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi ( 
Yayın Tarihi Sırasına Göre İlk Beş Görsel) 

ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama stratejileri açısından nasıl 

Yıl” döneminde paylaşılan görseller, görsel 

ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan etiketler nasıl bir dağılım 

- 1 Ocak 2017 
yılbaşı temalı olarak paylaşılan 15 ileti “görsel” ve “etiket” kullanımı açısından analiz 

 

ğraf 

Marka ismine yer 
verilmiştir. 

Marka logosuna  
yer verilmiştir.  

ırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır. 

ğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Rasyonel 
ğrışım 

kullanılmıştır. 

Tüketiciye yer 
verilmiştir. 

ış mekana yer 
verilmemiştir. 

Kullanılmamıştır. 

ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi ( 
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Görsel 

 
 

Görselin     
Niteliği 

Fotoğraf Foto

Marka İsmi 
Kullanımı 

Marka ismine 
yer verilmiştir. 

Marka ismine yer 
verilmemiştir.

Marka 
Logosu 
Kullanımı 

Marka  
logosuna  
yer  
verilmiştir.  

Marka logosuna 
yer 

 
Renk 
Kullanımı 

 
Kırmızı renk 
kullanılmıştır. 

 
Kırmızı renk 
kullanılmıştır.

Doğrudan 
Ürün 
Kullanımı 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne
yer verilmiştir.

Duygusal/ 
Rasyonel 
Çağrışım 
Kullanımı 

Rasyonel 
çağrışım 
kullanılmıştır.  

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır.

Tüketici 
Kullanımı 

Tüketiciye yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmemiştir.

Dış Mekan 
Etkinliği 
Kullanımı 

Dış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana yer 
verilmemiştir.

Markanın 
Eğlenceli 
Arkadaş 
canlısı 
imajının 
kullanımı 

Kullanılmamıştı
r 

Kullan

Tablo 2: Starbucks’ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde
(Yayın Tarihi Sırasına Göre İkinci Beş Görsel)
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Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf Fotoğraf

Marka ismine yer 
verilmemiştir. 

Marka ismine 
yer verilmiştir. 

Marka ismine 
yer 
verilmemiştir. 

Marka ismine 
yer 
verilmemiştir

Marka logosuna  
 verilmiştir.  

Marka logosuna  
yer verilmiştir.  

Marka logosuna  
yer verilmiştir.  

Marka 
logosuna 
yer 
verilmiştir. 

ırmızı renk 
kullanılmıştır. 

Kırmızı ve 
eflatun renkler 
kullanılmıştır. 

 
Kırmızı renk 
kullanılmıştır. 

Kırmızı ve 
yeşil renkler 
kullanılmıştır.

ğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan 
ürüne 
yer 
verilmiştir.

Duygusal 
ğrışım 

kullanılmıştır. 

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır.

Tüketiciye yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye  
yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye  
yer verilmiştir. 

Tüketiciye 
yer 
verilmiştir.

ış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana 
yer 
verilmemiştir.

Kullanılmıştır. Kullanılmıştır. Kullanılmıştır. Kullan

 
ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi 

(Yayın Tarihi Sırasına Göre İkinci Beş Görsel) 

 

ğraf 

Marka ismine 

verilmemiştir 
Marka 
logosuna  

verilmiştir.  
ırmızı ve 

yeşil renkler 
kullanılmıştır. 

ğrudan 
 

verilmiştir. 
Duygusal 

ğrışım 
kullanılmıştır. 

Tüketiciye  

verilmiştir. 
ış mekana 

verilmemiştir. 
Kullanılmıştır. 

Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi 
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Görsel 

 

 

 

Görselin     
Niteliği 

Video Foto

Marka 
İsmi 
Kullanımı 

Marka ismine yer 
verilmemiştir. 

Marka ismine 
yer 
verilmemiştir.

Marka 
Logosu 
Kullanımı 

Marka  
logosuna  
yer  
verilmiştir.  

Marka 
logosuna 
yer 
verilmiştir. 

Renk 
Kullanımı 

Kırmızı ve beyaz 
renkler 
kullanılmıştır. 

Kırmızı ve yeşil 
renkler 
kullanılmıştır.

Doğrudan 
Ürün 
Kullanımı 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne
yer verilmiştir.

Duygusal/ 
Rasyonel 
Çağrışım 
Kullanımı 

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır.  

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Tüketici 
Kullanımı 

Tüketiciye yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmiştir.

Dış Mekan 
Etkinliği 
Kullanımı 

Dış mekana yer 
verilmiştir. 

Dış mekana yer 
verilmiştir.

Markanın 
Eğlenceli 
Arkadaş 
canlısı 
imajının 
kullanımı 

Kullanılmıştır. Kullan

Tablo 3: Starbucks’ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde
(Yayın Tarihi Sırasına Göre İkinci Beş Görsel)

 

Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3’de görüldü
üzerinde paylaşılan iletiler, görselin niteliği kategorisine göre analiz edild
fotoğraf paylaşıldığı görülmüştür. Bu kategoride yeni iletişim teknolojileri üretilen, animasyon ya da 
grafik olarak tanımlanabilecek herhangi bir iletiye rastlanmamıştır. 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiy
markanın ismine yer verilmesi kategorisi açısından analiz edildiğinde ise; paylaşılan toplam 15 
iletiden 5 tanesinde marka isminin yer aldığı, 10 tanesinde ise marka isminin yer almadığı 
görülmüştür. İncelenen tüm iletilerde, marka isminin paylaşılan görsel ya da videoya özel olarak 
yerleştirilmediği tespit edilmiştir. Marka ismi, paylaşılan iletilerde ambalajlı bir ürün yer aldığında; 
ürünün üzerinden görülebilmektedir. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram he
iletilerde marka adını doğrudan değil dolaylı olarak kullandığı sonucuna ulaşılabilir.
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ırmızı ve yeşil 
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Kırmızı renk 
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Kırmızı ve yeşil 
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yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan ürüne 
yer verilmiştir. 

Doğrudan
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Duygusal 
ğrışım 

kullanılmıştır.  

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır.  

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır.  

Duygusal 
çağrışım 
kullanılmıştır. 

Tüketiciye yer 
verilmiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye yer 
verilmemiştir. 

Tüketiciye 
yer 
verilmemiştir.

ış mekana yer  
verilmiştir. 

Dış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana yer 
verilmemiştir. 

Dış mekana 
yer 
verilmemiştir.

Kullanılmıştır. Kullanılmıştır. Kullanılmıştır. Kullan

 
ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi 

(Yayın Tarihi Sırasına Göre İkinci Beş Görsel) 

3’de görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı 
üzerinde paylaşılan iletiler, görselin niteliği kategorisine göre analiz edildiğinde  2 adet video, 13 adet 
fotoğraf paylaşıldığı görülmüştür. Bu kategoride yeni iletişim teknolojileri üretilen, animasyon ya da 
grafik olarak tanımlanabilecek herhangi bir iletiye rastlanmamıştır.  

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
markanın ismine yer verilmesi kategorisi açısından analiz edildiğinde ise; paylaşılan toplam 15 
iletiden 5 tanesinde marka isminin yer aldığı, 10 tanesinde ise marka isminin yer almadığı 

en tüm iletilerde, marka isminin paylaşılan görsel ya da videoya özel olarak 
yerleştirilmediği tespit edilmiştir. Marka ismi, paylaşılan iletilerde ambalajlı bir ürün yer aldığında; 
ürünün üzerinden görülebilmektedir. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram hesabında yer alan 
iletilerde marka adını doğrudan değil dolaylı olarak kullandığı sonucuna ulaşılabilir. 

 

ğraf 

Marka ismine 
yer verilmiştir. 

Marka  
logosuna  

verilmiştir.  
ırmızı ve yeşil 

renkler 
kullanılmıştır. 

ğrudan 
 

yer verilmiştir. 
Duygusal 

ğrışım 
kullanılmıştır.  

Tüketiciye  

verilmemiştir. 
ış mekana  

verilmemiştir. 
Kullanılmıştır. 

Paylaşılan İletilerin Görsel Analizi 

ğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı 
iğinde  2 adet video, 13 adet 

fotoğraf paylaşıldığı görülmüştür. Bu kategoride yeni iletişim teknolojileri üretilen, animasyon ya da 

e Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
markanın ismine yer verilmesi kategorisi açısından analiz edildiğinde ise; paylaşılan toplam 15 
iletiden 5 tanesinde marka isminin yer aldığı, 10 tanesinde ise marka isminin yer almadığı 

en tüm iletilerde, marka isminin paylaşılan görsel ya da videoya özel olarak 
yerleştirilmediği tespit edilmiştir. Marka ismi, paylaşılan iletilerde ambalajlı bir ürün yer aldığında; 

sabında yer alan 
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Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
markanın logosuna yer verilmesi kategorisi açısınd
iletiden 14 tanesinde marka logosunun yer aldığı, 5 tanesinde ise marka logosunun yer almadığı 
görülmüştür. Paylaşılan 14 iletide, doğrudan ürün ambalajı ya da yılbaşı temalı bardakların üzerinde 
Starbucks logosu yer almaktadır. Ancak, inceleme kapsamına alınan dönemde bir iletide bardağın 
fotoğrafta yerleştirilme biçimi nedeni ile logo doğrudan görülmemektedir. Bu bağlamda görsel 
markalama stratejileri açısından, görsel bir kimlik unsuru olarak logonun Starbuc
paylaşımlarında marka ismine göre ön plana çıkarıldığı sonucuna ulaşılabilir.

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
renk kullanımı kategorisi açısından analiz edildiğinde ise p
iletide yeşil rengin kullanıldığı görülmüştür. Paylaşılan iletilerde ana renk olarak kırmızı kullanılması 
ve  tamamlayıcı renk olarak yeşile yer verilmesi; Starbucks’ın görsel markalama stratejilerinde bir özel 
gün kutlaması olarak yeni yıl temasını ön plana çıkarttığı biçiminde değerlendirilebilir. Kırmızı rengin 
tüm iletilerde yer almasının temel nedeni; Starbucks’ın yılbaşına özel olarak piyasaya çıkardığı kırmızı 
bardak serisi ile bağlantılıdır. Starbucks’ın yen
bardak serisi üretmesi ve Instagram paylaşımlarında yoğun olarak bu seriye yer vermesi; bir özel gün 
kutlaması olarak yeni yıl döneminde tüketicilerle arasındaki bağı duygusal olarak güçlendirmesi
aracı olarak değerlendirilebilir.    

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
doğrudan ürün kullanımı kategorisi üzerinden analiz edildiğinde, tüm iletilerde ürüne yer verildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Paylaşılan iletilerin 12 tanesi
ile buluşturduğu kırmızı bardaklar yer almaktadır. Paylaşılan iletilerin bir kısmında yeni yıla özel 
olarak piyasaya sunulan kahve çeşitlerine de yer verilirken; marka “kırmızı bardak” serisini yeni yıla
özel bir koleksiyon olarak tüketici ile buluşturmaktadır. Bu durum, Starbucks’ın hem yeni yıl dönemi 
için tüketicisi ile etkileşimi arttırması; hem de paylaşımlarına doğrudan ürün yerleştirerek tüketiciyi 
satın alma davranışına yönlendirme amacı ile bağla

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
duygusal/rasyonel çağrışım kategorisi üzerinden analiz edildiğinde, 13 iletide duygusal çağrışıma, 2 
iletide ise rasyonel çağrışımlara yer verildiği görülmüştür. 
ruhunu zenginleştiren bir marka olarak konumlandırdığı ve tüketicisi için kahve deneyimini 
özelleştirmeyi hedeflediği göz önüne alındığında, yeni yıl temalı iletilerde duy
yüksek oranda yer verilmesinin marka kimliği ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
bağlamda, Starbucks yeni yıl kutlamaları için müşterilerine kırmızı bardak serisi, mekan içi 
dekorasyonlar ve bir hediye olarak konumlandırdı
ambiyans oluşturmaktadır. Bu durum, Starbucks’ın yeni yıl temalı  paylaşımları birliktelik, arkadaşlık, 
çoşku, samimiyet gibi duygusal çağrışımlar ön plana çıktığı şeklinde değerlendirilebilir. 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
tüketici kullanımı kategorisi üzerinden analiz edildiğinde paylaşılan 6 iletide tüketici kullanımına yer 
verildiği; 9 iletide yer verilmediği görülmüştür. Tüketi
bardağı ya da ürünü elinde tutarken gösterilirken; bir tanesinde Starbucks’da kahve içen bir tüketici 
görselinden yararlanmıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram’da yeni yıl temalı paylaşımlarında 
tüketici kullanımının doğrudan değil; dolaylı olarak yansıtıldığı sonucuna ulaşılabilir. 
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Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
markanın logosuna yer verilmesi kategorisi açısından analiz edildiğinde ise paylaşılan toplam 15 
iletiden 14 tanesinde marka logosunun yer aldığı, 5 tanesinde ise marka logosunun yer almadığı 
görülmüştür. Paylaşılan 14 iletide, doğrudan ürün ambalajı ya da yılbaşı temalı bardakların üzerinde 

osu yer almaktadır. Ancak, inceleme kapsamına alınan dönemde bir iletide bardağın 
fotoğrafta yerleştirilme biçimi nedeni ile logo doğrudan görülmemektedir. Bu bağlamda görsel 
markalama stratejileri açısından, görsel bir kimlik unsuru olarak logonun Starbucks’ın Instagram 
paylaşımlarında marka ismine göre ön plana çıkarıldığı sonucuna ulaşılabilir. 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
renk kullanımı kategorisi açısından analiz edildiğinde ise paylaşılan iletilerin tümünde kırmızı ve 8 
iletide yeşil rengin kullanıldığı görülmüştür. Paylaşılan iletilerde ana renk olarak kırmızı kullanılması 
ve  tamamlayıcı renk olarak yeşile yer verilmesi; Starbucks’ın görsel markalama stratejilerinde bir özel 

kutlaması olarak yeni yıl temasını ön plana çıkarttığı biçiminde değerlendirilebilir. Kırmızı rengin 
tüm iletilerde yer almasının temel nedeni; Starbucks’ın yılbaşına özel olarak piyasaya çıkardığı kırmızı 
bardak serisi ile bağlantılıdır. Starbucks’ın yeni yıl rengi olarak bilinen kırmızının kullanıldığı özel bir 
bardak serisi üretmesi ve Instagram paylaşımlarında yoğun olarak bu seriye yer vermesi; bir özel gün 
kutlaması olarak yeni yıl döneminde tüketicilerle arasındaki bağı duygusal olarak güçlendirmesi

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
doğrudan ürün kullanımı kategorisi üzerinden analiz edildiğinde, tüm iletilerde ürüne yer verildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Paylaşılan iletilerin 12 tanesinde, Starbucks’ın yeni yıla özel olarak tüketicileri 
ile buluşturduğu kırmızı bardaklar yer almaktadır. Paylaşılan iletilerin bir kısmında yeni yıla özel 
olarak piyasaya sunulan kahve çeşitlerine de yer verilirken; marka “kırmızı bardak” serisini yeni yıla
özel bir koleksiyon olarak tüketici ile buluşturmaktadır. Bu durum, Starbucks’ın hem yeni yıl dönemi 
için tüketicisi ile etkileşimi arttırması; hem de paylaşımlarına doğrudan ürün yerleştirerek tüketiciyi 
satın alma davranışına yönlendirme amacı ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir.  

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
duygusal/rasyonel çağrışım kategorisi üzerinden analiz edildiğinde, 13 iletide duygusal çağrışıma, 2 

el çağrışımlara yer verildiği görülmüştür. Starbucks’ın kendini ilham veren ve insan 
ruhunu zenginleştiren bir marka olarak konumlandırdığı ve tüketicisi için kahve deneyimini 
özelleştirmeyi hedeflediği göz önüne alındığında, yeni yıl temalı iletilerde duygusal çağrışımlara daha 
yüksek oranda yer verilmesinin marka kimliği ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
bağlamda, Starbucks yeni yıl kutlamaları için müşterilerine kırmızı bardak serisi, mekan içi 
dekorasyonlar ve bir hediye olarak konumlandırdığı ürünleri ile yılbaşının kutlanması için farklı bir 
ambiyans oluşturmaktadır. Bu durum, Starbucks’ın yeni yıl temalı  paylaşımları birliktelik, arkadaşlık, 
çoşku, samimiyet gibi duygusal çağrışımlar ön plana çıktığı şeklinde değerlendirilebilir. 

rda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
tüketici kullanımı kategorisi üzerinden analiz edildiğinde paylaşılan 6 iletide tüketici kullanımına yer 
verildiği; 9 iletide yer verilmediği görülmüştür. Tüketicinin yer aldığı 6 iletinin 5 tanesinde tüketici 
bardağı ya da ürünü elinde tutarken gösterilirken; bir tanesinde Starbucks’da kahve içen bir tüketici 
görselinden yararlanmıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram’da yeni yıl temalı paylaşımlarında 

ci kullanımının doğrudan değil; dolaylı olarak yansıtıldığı sonucuna ulaşılabilir.  

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
an analiz edildiğinde ise paylaşılan toplam 15 

iletiden 14 tanesinde marka logosunun yer aldığı, 5 tanesinde ise marka logosunun yer almadığı 
görülmüştür. Paylaşılan 14 iletide, doğrudan ürün ambalajı ya da yılbaşı temalı bardakların üzerinde 

osu yer almaktadır. Ancak, inceleme kapsamına alınan dönemde bir iletide bardağın 
fotoğrafta yerleştirilme biçimi nedeni ile logo doğrudan görülmemektedir. Bu bağlamda görsel 

ks’ın Instagram 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
aylaşılan iletilerin tümünde kırmızı ve 8 

iletide yeşil rengin kullanıldığı görülmüştür. Paylaşılan iletilerde ana renk olarak kırmızı kullanılması 
ve  tamamlayıcı renk olarak yeşile yer verilmesi; Starbucks’ın görsel markalama stratejilerinde bir özel 

kutlaması olarak yeni yıl temasını ön plana çıkarttığı biçiminde değerlendirilebilir. Kırmızı rengin 
tüm iletilerde yer almasının temel nedeni; Starbucks’ın yılbaşına özel olarak piyasaya çıkardığı kırmızı 

i yıl rengi olarak bilinen kırmızının kullanıldığı özel bir 
bardak serisi üretmesi ve Instagram paylaşımlarında yoğun olarak bu seriye yer vermesi; bir özel gün 
kutlaması olarak yeni yıl döneminde tüketicilerle arasındaki bağı duygusal olarak güçlendirmesinin bir 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
doğrudan ürün kullanımı kategorisi üzerinden analiz edildiğinde, tüm iletilerde ürüne yer verildiği 

nde, Starbucks’ın yeni yıla özel olarak tüketicileri 
ile buluşturduğu kırmızı bardaklar yer almaktadır. Paylaşılan iletilerin bir kısmında yeni yıla özel 
olarak piyasaya sunulan kahve çeşitlerine de yer verilirken; marka “kırmızı bardak” serisini yeni yıla 
özel bir koleksiyon olarak tüketici ile buluşturmaktadır. Bu durum, Starbucks’ın hem yeni yıl dönemi 
için tüketicisi ile etkileşimi arttırması; hem de paylaşımlarına doğrudan ürün yerleştirerek tüketiciyi 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
duygusal/rasyonel çağrışım kategorisi üzerinden analiz edildiğinde, 13 iletide duygusal çağrışıma, 2 

Starbucks’ın kendini ilham veren ve insan 
ruhunu zenginleştiren bir marka olarak konumlandırdığı ve tüketicisi için kahve deneyimini 

gusal çağrışımlara daha 
yüksek oranda yer verilmesinin marka kimliği ile uyumlu olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
bağlamda, Starbucks yeni yıl kutlamaları için müşterilerine kırmızı bardak serisi, mekan içi 

ğı ürünleri ile yılbaşının kutlanması için farklı bir 
ambiyans oluşturmaktadır. Bu durum, Starbucks’ın yeni yıl temalı  paylaşımları birliktelik, arkadaşlık, 
çoşku, samimiyet gibi duygusal çağrışımlar ön plana çıktığı şeklinde değerlendirilebilir.  

rda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
tüketici kullanımı kategorisi üzerinden analiz edildiğinde paylaşılan 6 iletide tüketici kullanımına yer 

cinin yer aldığı 6 iletinin 5 tanesinde tüketici 
bardağı ya da ürünü elinde tutarken gösterilirken; bir tanesinde Starbucks’da kahve içen bir tüketici 
görselinden yararlanmıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram’da yeni yıl temalı paylaşımlarında 
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Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
“dış mekan etkinliği” kategorisi açısından analiz edildiğinde; paylaşı
mekan kullanıldığı, 10 tanesinde kullanılmadığı görülmüştür. Dış mekan kullanılan iletilerde ön plana 
çıkan  önemli bir unsur; dış mekan görüntülerinde yeni yılı çağrıştıran kar manzarası, kırmızı 
yapraklar gibi manzaralara yer verilmiş olmasıdır. Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabında, 
mağaza ya da ev gibi iç mekanlarda çekilen video ve görseller ise; yılbaşı ağaçları, süsler, hediye 
paketleri gibi yeni yıl temalı tamamlayıcı unsurlarla bir arada sunulmaktadır. Bu bağ
temasına hem iç mekan, hem de dış mekan etkinliklerinde yer verilmesi; Starbucks’ın tüketicileriyle 
birlikte yeni yılı kutlaması ve yılın bu dönemine özel bir kahve içme alışkanlığı yaratma amacı ile 
bağlantılı olarak değerlendirilebilir. 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
“markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı” kategorisi açısından analiz edildiğinde; 13 iletinin bu 
kategoride yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. İnceleme dön
alan iletilerde çeşitli yılbaşı süslerine, hediye paketlerine, yeni yıl renklerine ve yeni yılı çağrıştıran 
manzaralara yer verilmesi markanın “yeni yıl” dönemini kutlanılması ve eğlenilmesi gereken bir 
dönem olarak yansıttığı biçiminde değerlendirilebilir. Ayrıca bazı iletilerde, kahve paketlerinin ya da 
bardaklarının hediye paketi gibi sunulması, markanın tüketicinin arkadaşı olduğu ve yeni yıl 
döneminde arkadaşların birbirine hediye vermesi ritüeli üzerinden Starbu
hediyenin kendi ürünleri ve yaşattığı kahve deneyimi olduğu biçiminde yorumlanabilir.

 

Metin/ 
Etiket 

Marka 
Adının 
Kullanımı 

Kullan
Etiketler

 

Starbucks #starbucks
#starbuckstr
#redcups
 

 

Starbucks #starbucks
#starbuckstr
#redcups
 

 

Starbucks #starbucks
#starbuckstr
#kırmızı
bardaklar
#kırmızı
bardaklar
#toffenut
latte 
#ginger
brealatte
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Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
“dış mekan etkinliği” kategorisi açısından analiz edildiğinde; paylaşılan iletilerin 5 tanesinde dış 
mekan kullanıldığı, 10 tanesinde kullanılmadığı görülmüştür. Dış mekan kullanılan iletilerde ön plana 
çıkan  önemli bir unsur; dış mekan görüntülerinde yeni yılı çağrıştıran kar manzarası, kırmızı 

er verilmiş olmasıdır. Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabında, 
mağaza ya da ev gibi iç mekanlarda çekilen video ve görseller ise; yılbaşı ağaçları, süsler, hediye 
paketleri gibi yeni yıl temalı tamamlayıcı unsurlarla bir arada sunulmaktadır. Bu bağ
temasına hem iç mekan, hem de dış mekan etkinliklerinde yer verilmesi; Starbucks’ın tüketicileriyle 
birlikte yeni yılı kutlaması ve yılın bu dönemine özel bir kahve içme alışkanlığı yaratma amacı ile 

 

blolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
“markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı” kategorisi açısından analiz edildiğinde; 13 iletinin bu 
kategoride yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. İnceleme döneminde markanın Instagram hesabında yer 
alan iletilerde çeşitli yılbaşı süslerine, hediye paketlerine, yeni yıl renklerine ve yeni yılı çağrıştıran 
manzaralara yer verilmesi markanın “yeni yıl” dönemini kutlanılması ve eğlenilmesi gereken bir 

yansıttığı biçiminde değerlendirilebilir. Ayrıca bazı iletilerde, kahve paketlerinin ya da 
bardaklarının hediye paketi gibi sunulması, markanın tüketicinin arkadaşı olduğu ve yeni yıl 
döneminde arkadaşların birbirine hediye vermesi ritüeli üzerinden Starbucks’ın sunduğu en özel 
hediyenin kendi ürünleri ve yaşattığı kahve deneyimi olduğu biçiminde yorumlanabilir. 

Kullanılan 
Etiketler 

Kullanılan 
Ürün Adı 

Satışa 
Yönelik 
Teklif 
Kullanımı 

Özel Gün/Dönem 
Mesajı Kullanımı 

#starbucks 
#starbuckstr 
#redcups 

Redcup Sürprizle  
geliyoruz 

Yeni yıla özel 
bardaklarımızın 
gelmesine çok az 
kaldı. Bu yıl büyük bir 
sürprizle geliyoruz. 
Tahminleri alalım. 😊
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#redcups 

Redcup 1 gün kaldı Geri sayım başladı. 
Kırmızı bardakların 
gelmesine 1 gün kaldı.
 

#starbucks 
#starbuckstr 

ırmızı 
bardaklar 

ırmızı 
bardaklar 
#toffenut 

#ginger 
brealatte 

Toffee Nut 
Latte ve 
Ginger 
bread Latte 
 

Tüm 
mağazaları
mızda 

Favori kış 
lezzetlerimiz Toffee 
Nut Latte ve 
Gingerbread Latte 
bugünden itibaren özel 
tasarım kırmızı 
bardaklarımız ile tüm 
mağazalarımız 
da. 
 

Tablolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
lan iletilerin 5 tanesinde dış 

mekan kullanıldığı, 10 tanesinde kullanılmadığı görülmüştür. Dış mekan kullanılan iletilerde ön plana 
çıkan  önemli bir unsur; dış mekan görüntülerinde yeni yılı çağrıştıran kar manzarası, kırmızı 

er verilmiş olmasıdır. Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabında, 
mağaza ya da ev gibi iç mekanlarda çekilen video ve görseller ise; yılbaşı ağaçları, süsler, hediye 
paketleri gibi yeni yıl temalı tamamlayıcı unsurlarla bir arada sunulmaktadır. Bu bağlamda yeni yıl 
temasına hem iç mekan, hem de dış mekan etkinliklerinde yer verilmesi; Starbucks’ın tüketicileriyle 
birlikte yeni yılı kutlaması ve yılın bu dönemine özel bir kahve içme alışkanlığı yaratma amacı ile 

blolarda görüldüğü üzere, Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler, 
“markanın eğlenceli/arkadaş canlısı imajı” kategorisi açısından analiz edildiğinde; 13 iletinin bu 

eminde markanın Instagram hesabında yer 
alan iletilerde çeşitli yılbaşı süslerine, hediye paketlerine, yeni yıl renklerine ve yeni yılı çağrıştıran 
manzaralara yer verilmesi markanın “yeni yıl” dönemini kutlanılması ve eğlenilmesi gereken bir 

yansıttığı biçiminde değerlendirilebilir. Ayrıca bazı iletilerde, kahve paketlerinin ya da 
bardaklarının hediye paketi gibi sunulması, markanın tüketicinin arkadaşı olduğu ve yeni yıl 

cks’ın sunduğu en özel 
 

Etkileşim 
Oranı 

kaldı. Bu yıl büyük bir 

😊 

%3,68 

gelmesine 1 gün kaldı. 

%3,11 

bugünden itibaren özel 

bardaklarımız ile tüm 

%5,88 
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Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#toffenut
latte 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#christmas
blend 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#toffenut
latte 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#yeniyıl
#redcups

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#christmas
blend 

Starbucks #starbucks
#starbuckstr
#redcups
 

 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#redcups
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#starbucks 
#starbuckstr 
#toffenut 

Toffenut 
latte 

 Yılın ilk Toffee Nut 
Latte'sini yudumlarken 
bizim gibi olanlar, 
merhaba. 
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#christmas 

Christmas 
blend 

Sizi 
bekliyor 

Kış dönemine özel 
sınırlı sayıda 
Christmas Blend paket 
kahvelerimiz 
mağazalarımız 
da sizi bekliyor. 

#starbucks 
#starbuckstr 
#toffenut 

Christmas 
blend 
Toffenut 
latte 

 Haftayı, içimizi 
ısıtacak tatlı bir 
kaçamakla 
noktalıyoruz. 
 

#starbucks 
#starbuckstr 

ıl 
#redcups 

 Hazır! Keyifli bir kahve 
molası için mini yeni 
yıl kekimiz hazır!   
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#christmas 

Christmas 
blend 

Mağazaları
mızda 
bulabilir 
siniz 

Döneme özel 
kahvelerimiz 
Christmas Blend ve 
Christmas Blend 
Esspresso Roast'u tüm 
mağazalarımız 
da bulabilirsiniz. 
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#redcups 

Redcups  Tam canın kahve 
çektiği anda elinde 
kahve ile gelen gerçek 
dost ❤ biz. 
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#redcups 

Kırmızı 
bardak 

Fotoğraf 
çekin! 

Kırmızı bardakları siz 
de bizim kadar çok mu 
seviyorsunuz? Kırmızı 
bardakları en yaratıcı 
ve güzel arka plan ile 
tamamlayarak fotoğraf 
çekin, Instagram’da 
 #Kirmizi 
Bardaklar ile paylaşın, 
ödül kazanma şansı 
yakalayın. 

Latte'sini yudumlarken 
%3,75 

Christmas Blend paket 

%3,08 

%5 

ı için mini yeni 
%4,88 

Esspresso Roast'u tüm 

%3,37 

kahve ile gelen gerçek 

%3,70 

siz 
de bizim kadar çok mu 
seviyorsunuz? Kırmızı 
bardakları en yaratıcı 
ve güzel arka plan ile 
tamamlayarak fotoğraf 

paylaşın, 

%4,20 
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Starbucks #starbucks
#starbuckstr
 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#eldivensiz
asla 
#kırmızı
bardaklar
#redcups

 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#toffenut
latte 
#ginger
brealatte
 

 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#2017 

 

Starbucks  #starbucks
#starbuckstr
#2017 

Tablo 4: Starbucks’ın Intagram Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerde Kullanılan 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“marka adının kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğind
marka ismine yer verildiği görülmüştür. Tablo 4’de görüldüğü üzere; kullanılan etiketlerin dağılımı 
incelendiğinde ise; #starbucks ve #starbuckstr etiketlerinin tüm iletilerde yer aldığı görülmektedir. Bu 
durum, Starbucks’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği marka iletişimi çalışmalarında hem küresel 
olarak ana markaya referans verme; hem de yerel olarak Türkiye pazarı ile etkileşim yaratma stratejisi 
olarak değerlendirilebilir. İnceleme kapsamına alınan iletilerin 8 t
#kırmızıbardaklar etiketlerine rastlanmıştır. Starbucks’ın piyasaya yeni yıl döneminde özel olarak 
sürdüğü bir kahve bardağı çeşidi olan kırmızı bardaklar; markanın tüketicileri ile yeni yılı kutlamak 
için kullandığı özel bir bardak tasarımıdır. Paylaşılan iletilerin 8 tanesinde bu etikete yer verilmesi ve 
görsellerin büyük bir bölümünde de kırmızı bardakların kullanılması; bu dönemde Starbucks’ın kahve 
ve yeni yıl kutlamaları arasında bir bağ oluşturduğunun göstergesi olarak yorum
iletilerin 6 tanesinde; ise Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu ürünlerin ismi olan 
“#christmasblend, #toffenutlatte #gingerbrealatte” etiketlerine rastlanmıştır. Bu durum, Starbucks’ın 
tüketici ile etkileşiminin en yüksek olduğu dönemlerden biri olan yeni yıl dönemini; kış mevsimine 
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#starbucks 
#starbuckstr 

  Bir fincan kahve ile 
yılın ilk kar yağışını 
kutlayalım ☕🌨❄☕ 
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#eldivensiz 

ırmızı 
bardaklar 
#redcups 

Kırmızı 
bardaklar 

 ❄☕ Neyse ki sıcacık 
kahvemiz yanımızda. 
 

#starbucks 
#starbuckstr 
#toffenut 

#ginger 
brealatte 

Toffenut 
latte 
ginger 
brealatte 
 

 Yeni yıla özel 
lezzetlerimizden 
favoriniz hangisi?  
 

#starbucks 
#starbuckstr 

 

Christmas 
Blend 

 Yeni yılda ilk 
dileğimiz daha çok 
kahve. ☕Hadi siz de 
dileğinizi paylaşın. 
 

#starbucks 
#starbuckstr 

 

  Kahve tutkumuzun her 
gün artacağı bir yıl 
olsun. Mutlu yıllar. 
 

Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerde Kullanılan 
Etiketlerin Analizi 

ğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“marka adının kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde; analiz edilen iletilerin tümünde 
marka ismine yer verildiği görülmüştür. Tablo 4’de görüldüğü üzere; kullanılan etiketlerin dağılımı 
incelendiğinde ise; #starbucks ve #starbuckstr etiketlerinin tüm iletilerde yer aldığı görülmektedir. Bu 

s’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği marka iletişimi çalışmalarında hem küresel 
olarak ana markaya referans verme; hem de yerel olarak Türkiye pazarı ile etkileşim yaratma stratejisi 
olarak değerlendirilebilir. İnceleme kapsamına alınan iletilerin 8 tanesinde ise; #redcups ve 
#kırmızıbardaklar etiketlerine rastlanmıştır. Starbucks’ın piyasaya yeni yıl döneminde özel olarak 
sürdüğü bir kahve bardağı çeşidi olan kırmızı bardaklar; markanın tüketicileri ile yeni yılı kutlamak 

ak tasarımıdır. Paylaşılan iletilerin 8 tanesinde bu etikete yer verilmesi ve 
görsellerin büyük bir bölümünde de kırmızı bardakların kullanılması; bu dönemde Starbucks’ın kahve 
ve yeni yıl kutlamaları arasında bir bağ oluşturduğunun göstergesi olarak yorumlanabilir. İncelenen 
iletilerin 6 tanesinde; ise Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu ürünlerin ismi olan 
“#christmasblend, #toffenutlatte #gingerbrealatte” etiketlerine rastlanmıştır. Bu durum, Starbucks’ın 

sek olduğu dönemlerden biri olan yeni yıl dönemini; kış mevsimine 

%3,1 

ıcacık 
  

%4,31 

%3,6 

%3,23 

Kahve tutkumuzun her %4,21 

Hesabında “2017 Yeni Yıl”  Döneminde Paylaşılan İletilerde Kullanılan 

ğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
e; analiz edilen iletilerin tümünde 

marka ismine yer verildiği görülmüştür. Tablo 4’de görüldüğü üzere; kullanılan etiketlerin dağılımı 
incelendiğinde ise; #starbucks ve #starbuckstr etiketlerinin tüm iletilerde yer aldığı görülmektedir. Bu 

s’ın Instagram üzerinden gerçekleştirdiği marka iletişimi çalışmalarında hem küresel 
olarak ana markaya referans verme; hem de yerel olarak Türkiye pazarı ile etkileşim yaratma stratejisi 

anesinde ise; #redcups ve 
#kırmızıbardaklar etiketlerine rastlanmıştır. Starbucks’ın piyasaya yeni yıl döneminde özel olarak 
sürdüğü bir kahve bardağı çeşidi olan kırmızı bardaklar; markanın tüketicileri ile yeni yılı kutlamak 

ak tasarımıdır. Paylaşılan iletilerin 8 tanesinde bu etikete yer verilmesi ve 
görsellerin büyük bir bölümünde de kırmızı bardakların kullanılması; bu dönemde Starbucks’ın kahve 

lanabilir. İncelenen 
iletilerin 6 tanesinde; ise Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu ürünlerin ismi olan 
“#christmasblend, #toffenutlatte #gingerbrealatte” etiketlerine rastlanmıştır. Bu durum, Starbucks’ın 

sek olduğu dönemlerden biri olan yeni yıl dönemini; kış mevsimine 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Halkla İlişkiler Araştırmaları / Public Relations
  
 
özel olarak geliştirdiği yeni ürünleri pazara çıkarmak için bir fırsat olarak görmesi ile bağlantılı olarak 
değerlendirilebilir. Starbucks’ın Instagram hesabında doğrudan yeni yılı kutlama a
kullanılan etiketler ise 2 iletide yer alan #2017; 1 iletide yer alan #yeniyıl  etiketleridir. Bu etiketlerin 
kullanıldığı görseller bir kısmında ise yeni yılın kutlanması ile bağlantılı olarak yılbaşı süslerinin ve 
hediyelerin yer aldığı görülmektedir. Bu durum, markanın yılbaşı döneminde tüketicileri ile 
etkileşimini arttırmak için paylaştığı görsel ve etiketler aracılığı ile sosyal medyada bir kutlama ortamı 
yaratması ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir.  

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“ürün adı kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde; 5 iletide kırmızı bardak, kırmızı 
bardaklar ve redcups ifadesinin geçtiği görülmüştür. Starbucks’ın yılbaşı dönemine öze
geliştirdiği kırmızı bardakları tanımlayan bu isim; paylaşılan görsellerde de kırmızı bardakların 
kullanımı ile etkin bir görsel markalama stratejisi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bir kahve zinciri 
olarak Starbucks doğrudan yeni bir kahve ya da ya
özel geliştirdiği kırmızı bardaklarla tüketicisiyle yeni yıl döneminde etkileşimini arttırmayı 
hedeflemektedir. Markanın Instagram hesabında, yeni yıl dönemi için özel olarak ürettiği kahve 
çeşitlerinin tanıtımını yaptığı iletiler analiz edildiğinde ise; 4 iletide Christmas Blend; 4 iletide 
toffenutlatte ve 2 iletide gingerbrealatte ürünlerinin yer aldığı görülmektedir. Christmas Blend ürünün 
tanıtıldığı görülmüştür. Bu iletilerin bir kısmında, ürün mor ve k
birlikte sunulmuştur. Bu durum, tüketicilerin kendi ev ya da iş yerlerinde Starbucks kahvesi 
yapmasına imkan veren ambalajlı paketlerin yeni yıl için özel bir tat ve hediye olarak sunulması 
biçiminde değerlendirilebilir. Buna karşın toffenutlatte ve gingerbrealatte ürün isimlerinin yer aldığı 
iletilerin bir kısmında ise, yeni kahve ürünleri yeni yıla özel olarak hazırlanan kırmızı bardaklar 
içerisinde sunulmuştur. Bu durum, Starbucks’ın mağaza atmosferinde ya da dış mekan
kutlamak için tüketicilerine toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerini dönemsel bir yenilik olarak 
sunması ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir.

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşı
“Satışa Yönelik Teklif Kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde ise; toplam iletilerin 7 
tanesinde tüketicinin doğrudan satın almasına yönelik bir teklife yer verildiği görülmüştür. Bu 
iletilerde yer alan “sürpizle geliyoruz”, “Fot
yıl dönemine özel olarak tasarladığı kırmızı bardakların mağazalarda kullanılmaya başlanacağını 
duyurma amacı taşımaktadır. Bu durum; Starbucks klasik kahve bardağını yeni yıl için özelleştirerek; 
tüketicilerine bu bardakları yeni yıla anlam katan bir ürün olarak sunması biçiminde 
değerlendirilebilir. Satışa yönelik teklif açısından da Starbucks’ın kırmızı bardaklar aracılığı ile 
sunduğu yeni yıla özel kahve deneyimini yaşamak isteyen tüketiciler ma
kategoride yer alan diğer üç iletide ise “Tüm mağazalarımızda, “Mağazalarımızda Bulabilirsiniz” ve 
“Sizi bekliyor” ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler Starbucks’ın yeni yıl dönemine olarak pazara 
sunduğu Christmas Blend, toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerinin tanıtımını yapma amacı 
taşımakta ve tüketiciyi bu yeni ürünleri denemeye davet etmektedir. Bu kategoride yer alan son iletide 
ise bir yan ürün olarak da yeni yıl mini kekinin tanıtımı, “Hazır” ifadesi ile gerçekeş
durum, Starbucks’ın Instagram hesaplarında kırmızı bardaklar, yeni ürün/yan ürün görselleri ve 
etiketler ile yılbaşı dönemine yönelik olarak pazara sürdüğü ürünlerin tanıtımını yapmayı ve satışını 
arttırmayı hedeflediği biçiminde değerlendi
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özel olarak geliştirdiği yeni ürünleri pazara çıkarmak için bir fırsat olarak görmesi ile bağlantılı olarak 
değerlendirilebilir. Starbucks’ın Instagram hesabında doğrudan yeni yılı kutlama a
kullanılan etiketler ise 2 iletide yer alan #2017; 1 iletide yer alan #yeniyıl  etiketleridir. Bu etiketlerin 
kullanıldığı görseller bir kısmında ise yeni yılın kutlanması ile bağlantılı olarak yılbaşı süslerinin ve 

lmektedir. Bu durum, markanın yılbaşı döneminde tüketicileri ile 
etkileşimini arttırmak için paylaştığı görsel ve etiketler aracılığı ile sosyal medyada bir kutlama ortamı 
yaratması ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir.   

tarbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“ürün adı kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde; 5 iletide kırmızı bardak, kırmızı 
bardaklar ve redcups ifadesinin geçtiği görülmüştür. Starbucks’ın yılbaşı dönemine öze
geliştirdiği kırmızı bardakları tanımlayan bu isim; paylaşılan görsellerde de kırmızı bardakların 
kullanımı ile etkin bir görsel markalama stratejisi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bir kahve zinciri 
olarak Starbucks doğrudan yeni bir kahve ya da yan ürünü pazara sunmamakla birlikte, yeni yıl için 
özel geliştirdiği kırmızı bardaklarla tüketicisiyle yeni yıl döneminde etkileşimini arttırmayı 
hedeflemektedir. Markanın Instagram hesabında, yeni yıl dönemi için özel olarak ürettiği kahve 

ıtımını yaptığı iletiler analiz edildiğinde ise; 4 iletide Christmas Blend; 4 iletide 
toffenutlatte ve 2 iletide gingerbrealatte ürünlerinin yer aldığı görülmektedir. Christmas Blend ürünün 
tanıtıldığı görülmüştür. Bu iletilerin bir kısmında, ürün mor ve kırmızı renklerde kahve ambalajı ile 
birlikte sunulmuştur. Bu durum, tüketicilerin kendi ev ya da iş yerlerinde Starbucks kahvesi 
yapmasına imkan veren ambalajlı paketlerin yeni yıl için özel bir tat ve hediye olarak sunulması 

Buna karşın toffenutlatte ve gingerbrealatte ürün isimlerinin yer aldığı 
iletilerin bir kısmında ise, yeni kahve ürünleri yeni yıla özel olarak hazırlanan kırmızı bardaklar 
içerisinde sunulmuştur. Bu durum, Starbucks’ın mağaza atmosferinde ya da dış mekan
kutlamak için tüketicilerine toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerini dönemsel bir yenilik olarak 
sunması ile bağlantılı olarak değerlendirilebilir. 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşı
“Satışa Yönelik Teklif Kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde ise; toplam iletilerin 7 
tanesinde tüketicinin doğrudan satın almasına yönelik bir teklife yer verildiği görülmüştür. Bu 
iletilerde yer alan “sürpizle geliyoruz”, “Fotoğraf çekin” ve “1 gün kaldı” ifadeleri; Starbucks’ın yeni 
yıl dönemine özel olarak tasarladığı kırmızı bardakların mağazalarda kullanılmaya başlanacağını 
duyurma amacı taşımaktadır. Bu durum; Starbucks klasik kahve bardağını yeni yıl için özelleştirerek; 
tüketicilerine bu bardakları yeni yıla anlam katan bir ürün olarak sunması biçiminde 
değerlendirilebilir. Satışa yönelik teklif açısından da Starbucks’ın kırmızı bardaklar aracılığı ile 
sunduğu yeni yıla özel kahve deneyimini yaşamak isteyen tüketiciler mağazalara çağrılmaktadır. Bu 
kategoride yer alan diğer üç iletide ise “Tüm mağazalarımızda, “Mağazalarımızda Bulabilirsiniz” ve 
“Sizi bekliyor” ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler Starbucks’ın yeni yıl dönemine olarak pazara 

ffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerinin tanıtımını yapma amacı 
taşımakta ve tüketiciyi bu yeni ürünleri denemeye davet etmektedir. Bu kategoride yer alan son iletide 
ise bir yan ürün olarak da yeni yıl mini kekinin tanıtımı, “Hazır” ifadesi ile gerçekeş
durum, Starbucks’ın Instagram hesaplarında kırmızı bardaklar, yeni ürün/yan ürün görselleri ve 
etiketler ile yılbaşı dönemine yönelik olarak pazara sürdüğü ürünlerin tanıtımını yapmayı ve satışını 
arttırmayı hedeflediği biçiminde değerlendirilebilir.   

özel olarak geliştirdiği yeni ürünleri pazara çıkarmak için bir fırsat olarak görmesi ile bağlantılı olarak 
değerlendirilebilir. Starbucks’ın Instagram hesabında doğrudan yeni yılı kutlama amaçlı olarak 
kullanılan etiketler ise 2 iletide yer alan #2017; 1 iletide yer alan #yeniyıl  etiketleridir. Bu etiketlerin 
kullanıldığı görseller bir kısmında ise yeni yılın kutlanması ile bağlantılı olarak yılbaşı süslerinin ve 

lmektedir. Bu durum, markanın yılbaşı döneminde tüketicileri ile 
etkileşimini arttırmak için paylaştığı görsel ve etiketler aracılığı ile sosyal medyada bir kutlama ortamı 

tarbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“ürün adı kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde; 5 iletide kırmızı bardak, kırmızı 
bardaklar ve redcups ifadesinin geçtiği görülmüştür. Starbucks’ın yılbaşı dönemine özel olarak 
geliştirdiği kırmızı bardakları tanımlayan bu isim; paylaşılan görsellerde de kırmızı bardakların 
kullanımı ile etkin bir görsel markalama stratejisi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, bir kahve zinciri 

n ürünü pazara sunmamakla birlikte, yeni yıl için 
özel geliştirdiği kırmızı bardaklarla tüketicisiyle yeni yıl döneminde etkileşimini arttırmayı 
hedeflemektedir. Markanın Instagram hesabında, yeni yıl dönemi için özel olarak ürettiği kahve 

ıtımını yaptığı iletiler analiz edildiğinde ise; 4 iletide Christmas Blend; 4 iletide 
toffenutlatte ve 2 iletide gingerbrealatte ürünlerinin yer aldığı görülmektedir. Christmas Blend ürünün 

ırmızı renklerde kahve ambalajı ile 
birlikte sunulmuştur. Bu durum, tüketicilerin kendi ev ya da iş yerlerinde Starbucks kahvesi 
yapmasına imkan veren ambalajlı paketlerin yeni yıl için özel bir tat ve hediye olarak sunulması 

Buna karşın toffenutlatte ve gingerbrealatte ürün isimlerinin yer aldığı 
iletilerin bir kısmında ise, yeni kahve ürünleri yeni yıla özel olarak hazırlanan kırmızı bardaklar 
içerisinde sunulmuştur. Bu durum, Starbucks’ın mağaza atmosferinde ya da dış mekanlarda yeni yılı 
kutlamak için tüketicilerine toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerini dönemsel bir yenilik olarak 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“Satışa Yönelik Teklif Kullanımı” kategorisine bağlı olarak incelendiğinde ise; toplam iletilerin 7 
tanesinde tüketicinin doğrudan satın almasına yönelik bir teklife yer verildiği görülmüştür. Bu 

oğraf çekin” ve “1 gün kaldı” ifadeleri; Starbucks’ın yeni 
yıl dönemine özel olarak tasarladığı kırmızı bardakların mağazalarda kullanılmaya başlanacağını 
duyurma amacı taşımaktadır. Bu durum; Starbucks klasik kahve bardağını yeni yıl için özelleştirerek; 
tüketicilerine bu bardakları yeni yıla anlam katan bir ürün olarak sunması biçiminde 
değerlendirilebilir. Satışa yönelik teklif açısından da Starbucks’ın kırmızı bardaklar aracılığı ile 

ğazalara çağrılmaktadır. Bu 
kategoride yer alan diğer üç iletide ise “Tüm mağazalarımızda, “Mağazalarımızda Bulabilirsiniz” ve 
“Sizi bekliyor” ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler Starbucks’ın yeni yıl dönemine olarak pazara 

ffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerinin tanıtımını yapma amacı 
taşımakta ve tüketiciyi bu yeni ürünleri denemeye davet etmektedir. Bu kategoride yer alan son iletide 
ise bir yan ürün olarak da yeni yıl mini kekinin tanıtımı, “Hazır” ifadesi ile gerçekeştirilmiştir. Bu 
durum, Starbucks’ın Instagram hesaplarında kırmızı bardaklar, yeni ürün/yan ürün görselleri ve 
etiketler ile yılbaşı dönemine yönelik olarak pazara sürdüğü ürünlerin tanıtımını yapmayı ve satışını 
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Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“Özel Gün/Dönem Mesajı Kullanımı” açısından analiz edildiğinde; 10 iletide yeni yıl kutlamalarının 
ve yılbaşına özel ürünlerin yer aldığı görülmüştür. İle
Starbucks ürünleri ile yeni yılı kutlamanın değerine ve markanın bu dönem için tüketicilerine özel 
olarak pazara sürdüğü ürünlere vurgu yapılmıştır. İncelenen 4 iletide ise, yılbaşı teması yerine kış 
mevsimi ve Starbucks’ın bu mevsime özel olarak piyasaya sunduğu kahve çeşitlerine vurgu 
yapılmıştır. Bu durum, markanın yeni yıl dönemini hem ürün satışı, hem de tüketici ile etkileşimini 
arttırmak amaçlı önemli bir fırsat olarak gördüğü biçiminde değerlendirilebilir. 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“etkileşim oranı” açısından analiz edildiğinde; tüm iletilerin etkileşim oranının %3’ün üzerinde olduğu 
görülmüştür. En yüksek etkileşim oranına sahip ile
yönelik olarak özel olarak pazara sunduğu toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerinin duyurumunu 
yaptığı iletidir. İkinci sırada ise %5’lik etkileşim oranı ile markanın yılbaşına özel olarak pazara 
sunduğu Christmasblend ve toffenutlatte ürünlerini tanıttığı gönderi gelmektedir. Üçüncü sırada ise 
%4,88’lik oranla Starbucks’ın yeni yıl dönemi için özel olarak ürettiği keklerin satışa sunulduğunu 
takipçileri ile paylaştığı ileti gelmektedir. Bu durum, Starbuc
hazırladığı ürünlerin tüketiciler tarafından talep gördüğü ve beğenildiği biçiminde değerlendirilebilir. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Araştırma verileri, Starbucks’ın Instagram’ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel mar
açısından etkili bir biçimde kullandığını ortaya koymuştur. Bu dönem içerisinde Starbucks’ın 
Instagram hesabında paylaşılan 15 iletinin tamamında etkileşim oranı %3’ün üzerindedir. Ayrıca, 
markanın görsel ağırlıklı bir sosyal medya pla
paylaşımlarda yeni yıl temasına uygun nitelikte görsel ve videolar paylaşmış olup; bu iletiler ürün 
özellikleri, yılbaşı dönemini ve Starbucks markasını ön plana çıkaran etiket ve metin kullanımı ile 
desteklemiştir. Bu bağlamda, “Starbucks’ın Instagram’ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama 
stratejileri açısından nasıl kullandığına yönelik geliştirilen araştırmanın birincil sorusu, markanın bu 
dönemde mecrayı etkili bir biçiminde kullandığı şeklinde ce

Starbucks’ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan iletilerin görsel 
sınıflandırma açısından nasıl bir dağılım gösterdiğine yönelik olarak geliştirilen araştırmanın ikincil 
sorusu ise araştırma verileri temel alınarak yanı
hesabında yer alan iletilerin görselin niteliği açısından dağılımı analiz edildiğinde; 2 video ve 13 
görsel paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Marka isminin ise; inceleme kapsamına alınan iletilerin 5 
tanesinde ürün ambalajları üzerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 
iletilerin tamamına yakınında, marka kimliğinin temel bir unsuru olarak marka logosunun kullanıldığı 
görülmüştür. Instagram hesabında görsellerin sınıflandırılması a
önemli bulgu ise; paylaşılan tüm iletilerde Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu 
ürünlerine yer verilmiş olmasıdır. Ayrıca, markanın Instagram hesabında yeni yıl döneminde 
paylaşılan tüm iletilerde; yeni yıl
sonucunda Starbucks’ın Instagram hesabında yer alan görsellerin 9 tanesinde tüketicinin yer aldığı ve 
13 iletinin duygusal çağrışım içerdiği ve markanın arkadaş canlısı/ eğlenceli imajı ile uyum
ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları, görsel sınıflandırma açısından markanın Instagram hesabında 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Public Relations Studies 

179 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“Özel Gün/Dönem Mesajı Kullanımı” açısından analiz edildiğinde; 10 iletide yeni yıl kutlamalarının 
ve yılbaşına özel ürünlerin yer aldığı görülmüştür. İletilerde yer alan ifadelerde; genel olarak 
Starbucks ürünleri ile yeni yılı kutlamanın değerine ve markanın bu dönem için tüketicilerine özel 
olarak pazara sürdüğü ürünlere vurgu yapılmıştır. İncelenen 4 iletide ise, yılbaşı teması yerine kış 

rbucks’ın bu mevsime özel olarak piyasaya sunduğu kahve çeşitlerine vurgu 
yapılmıştır. Bu durum, markanın yeni yıl dönemini hem ürün satışı, hem de tüketici ile etkileşimini 
arttırmak amaçlı önemli bir fırsat olarak gördüğü biçiminde değerlendirilebilir.  

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“etkileşim oranı” açısından analiz edildiğinde; tüm iletilerin etkileşim oranının %3’ün üzerinde olduğu 
görülmüştür. En yüksek etkileşim oranına sahip ileti %5,88’lik oranla Starbucks’ın yılbaşı dönemine 
yönelik olarak özel olarak pazara sunduğu toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerinin duyurumunu 
yaptığı iletidir. İkinci sırada ise %5’lik etkileşim oranı ile markanın yılbaşına özel olarak pazara 

Christmasblend ve toffenutlatte ürünlerini tanıttığı gönderi gelmektedir. Üçüncü sırada ise 
%4,88’lik oranla Starbucks’ın yeni yıl dönemi için özel olarak ürettiği keklerin satışa sunulduğunu 
takipçileri ile paylaştığı ileti gelmektedir. Bu durum, Starbucks’ın yeni yıl dönemi için özel olarak 
hazırladığı ürünlerin tüketiciler tarafından talep gördüğü ve beğenildiği biçiminde değerlendirilebilir. 

GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Araştırma verileri, Starbucks’ın Instagram’ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama stratejileri  
açısından etkili bir biçimde kullandığını ortaya koymuştur. Bu dönem içerisinde Starbucks’ın 
Instagram hesabında paylaşılan 15 iletinin tamamında etkileşim oranı %3’ün üzerindedir. Ayrıca, 
markanın görsel ağırlıklı bir sosyal medya platformu olarak Instagram üzerinde gerçekleştirdiği 
paylaşımlarda yeni yıl temasına uygun nitelikte görsel ve videolar paylaşmış olup; bu iletiler ürün 
özellikleri, yılbaşı dönemini ve Starbucks markasını ön plana çıkaran etiket ve metin kullanımı ile 

lemiştir. Bu bağlamda, “Starbucks’ın Instagram’ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama 
stratejileri açısından nasıl kullandığına yönelik geliştirilen araştırmanın birincil sorusu, markanın bu 
dönemde mecrayı etkili bir biçiminde kullandığı şeklinde cevaplanmıştır.  

Starbucks’ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan iletilerin görsel 
sınıflandırma açısından nasıl bir dağılım gösterdiğine yönelik olarak geliştirilen araştırmanın ikincil 
sorusu ise araştırma verileri temel alınarak yanıtlanmıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram 
hesabında yer alan iletilerin görselin niteliği açısından dağılımı analiz edildiğinde; 2 video ve 13 
görsel paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Marka isminin ise; inceleme kapsamına alınan iletilerin 5 

nde ürün ambalajları üzerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 
iletilerin tamamına yakınında, marka kimliğinin temel bir unsuru olarak marka logosunun kullanıldığı 
görülmüştür. Instagram hesabında görsellerin sınıflandırılması açısından ön plana çıkan diğer bir 
önemli bulgu ise; paylaşılan tüm iletilerde Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu 
ürünlerine yer verilmiş olmasıdır. Ayrıca, markanın Instagram hesabında yeni yıl döneminde 
paylaşılan tüm iletilerde; yeni yıl rengi olarak kırmızıya yer verildiği görülmüştür. Araştırma, 
sonucunda Starbucks’ın Instagram hesabında yer alan görsellerin 9 tanesinde tüketicinin yer aldığı ve 
13 iletinin duygusal çağrışım içerdiği ve markanın arkadaş canlısı/ eğlenceli imajı ile uyum
ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları, görsel sınıflandırma açısından markanın Instagram hesabında 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“Özel Gün/Dönem Mesajı Kullanımı” açısından analiz edildiğinde; 10 iletide yeni yıl kutlamalarının 

tilerde yer alan ifadelerde; genel olarak 
Starbucks ürünleri ile yeni yılı kutlamanın değerine ve markanın bu dönem için tüketicilerine özel 
olarak pazara sürdüğü ürünlere vurgu yapılmıştır. İncelenen 4 iletide ise, yılbaşı teması yerine kış 

rbucks’ın bu mevsime özel olarak piyasaya sunduğu kahve çeşitlerine vurgu 
yapılmıştır. Bu durum, markanın yeni yıl dönemini hem ürün satışı, hem de tüketici ile etkileşimini 

Tablo 4’de görüldüğü üzere; Starbucks’ın resmi Türkiye Instagram hesabı üzerinde paylaşılan iletiler; 
“etkileşim oranı” açısından analiz edildiğinde; tüm iletilerin etkileşim oranının %3’ün üzerinde olduğu 

ti %5,88’lik oranla Starbucks’ın yılbaşı dönemine 
yönelik olarak özel olarak pazara sunduğu toffenutlatte ve gingerbrealatte ürünlerinin duyurumunu 
yaptığı iletidir. İkinci sırada ise %5’lik etkileşim oranı ile markanın yılbaşına özel olarak pazara 

Christmasblend ve toffenutlatte ürünlerini tanıttığı gönderi gelmektedir. Üçüncü sırada ise 
%4,88’lik oranla Starbucks’ın yeni yıl dönemi için özel olarak ürettiği keklerin satışa sunulduğunu 

ks’ın yeni yıl dönemi için özel olarak 
hazırladığı ürünlerin tüketiciler tarafından talep gördüğü ve beğenildiği biçiminde değerlendirilebilir.  

kalama stratejileri  
açısından etkili bir biçimde kullandığını ortaya koymuştur. Bu dönem içerisinde Starbucks’ın 
Instagram hesabında paylaşılan 15 iletinin tamamında etkileşim oranı %3’ün üzerindedir. Ayrıca, 

tformu olarak Instagram üzerinde gerçekleştirdiği 
paylaşımlarda yeni yıl temasına uygun nitelikte görsel ve videolar paylaşmış olup; bu iletiler ürün 
özellikleri, yılbaşı dönemini ve Starbucks markasını ön plana çıkaran etiket ve metin kullanımı ile 

lemiştir. Bu bağlamda, “Starbucks’ın Instagram’ı “2017 Yeni Yıl” döneminde görsel markalama 
stratejileri açısından nasıl kullandığına yönelik geliştirilen araştırmanın birincil sorusu, markanın bu 

Starbucks’ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan iletilerin görsel 
sınıflandırma açısından nasıl bir dağılım gösterdiğine yönelik olarak geliştirilen araştırmanın ikincil 

tlanmıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram 
hesabında yer alan iletilerin görselin niteliği açısından dağılımı analiz edildiğinde; 2 video ve 13 
görsel paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Marka isminin ise; inceleme kapsamına alınan iletilerin 5 

nde ürün ambalajları üzerinde yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 
iletilerin tamamına yakınında, marka kimliğinin temel bir unsuru olarak marka logosunun kullanıldığı 

çısından ön plana çıkan diğer bir 
önemli bulgu ise; paylaşılan tüm iletilerde Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu 
ürünlerine yer verilmiş olmasıdır. Ayrıca, markanın Instagram hesabında yeni yıl döneminde 

rengi olarak kırmızıya yer verildiği görülmüştür. Araştırma, 
sonucunda Starbucks’ın Instagram hesabında yer alan görsellerin 9 tanesinde tüketicinin yer aldığı ve 
13 iletinin duygusal çağrışım içerdiği ve markanın arkadaş canlısı/ eğlenceli imajı ile uyumlu olduğu 
ortaya konmuştur. Araştırma sonuçları, görsel sınıflandırma açısından markanın Instagram hesabında 
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paylaşılan iletilerin sayısal olarak daha fazla iç mekan görselleri olduğunu; ancak dış ve iç mekanlarda 
oluşturulan tüm görsellerin yeni yıl temas

Starbucks’ın Instagram hesabında “2017 Yeni Yıl” döneminde paylaşılan etiketler nasıl bir dağılım 
gösterdiğine yönelik geliştirilen araştırmanın üçüncül sorusu ise; araştırma verileri temel alınarak 
yanıtlanmıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram hesabında yer alan tüm görsellerin alt 
metinlerinde, marka ile tüketici arasında etkileşimi arttırmak amacı ile #starbucks ve #starbuckstr 
etiketlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen iletilerin 8 
olarak tasarlanan kırmızı bardaklar için kullanılan #redcups ve #kırmızıbardaklar etiketleri tespit 
edilmiş olup; 6 tanesinde ise Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu ürünlerin ismi olan 
“#toffenutlatte #gingerbrealatte” ve “ #christmasblend” etiketleri yer almaktadır. İnceleme yapılan 
dönemde Starbucks’ın Instagram hesabında 3 iletide doğrudan yılbaşına ve yeni yıl kutlamalarına 
yönelik olarak üretilen  #2017 ve #yeniyıl etiketleri tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda, Starbucks Instagram’da küresel bir özel gün olarak kutlanan yılbaşı temasına yönelik 
başarılı bir görsel markalama stratejisi uygulamıştır. Instagram hesabı üzerinden yeni yıl temasına 
bağlı olarak hem görsel kullanımı, hem de etiket kullanımı ile marka
gerçekleştirme, satışa yönelik çağrıda bulunma ve tüketicilerle daha yüksek düzeyde etkileşim yaratma 
imkanını elde etmiştir. Ayrıca, bu döneme özel olarak gerçekleştirdiği görsel ağırlıklı marka iletişimi 
faaliyetleri ile eğlenceli/arkadaş canlısı marka imajını ve marka kimliğinin görsel unsurlarını 
Instagram üzerinde ön plana çıkarma şansı elde etmiştir. Starbucks’ın Instagram hesabında “yeni yıl 
2017” kutlamalarına yönelik yapılan paylaşımların tamamı, markanın tüketicilerine
deneyimi yaşatmayı hedefleyen pazarlama iletişimi stratejisi ile uyumlu bir yapıdadır. 
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paylaşılan iletilerin sayısal olarak daha fazla iç mekan görselleri olduğunu; ancak dış ve iç mekanlarda 
oluşturulan tüm görsellerin yeni yıl temasını temele aldığı sonuçlarını ortaya koymuştur. 
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gösterdiğine yönelik geliştirilen araştırmanın üçüncül sorusu ise; araştırma verileri temel alınarak 

mıştır. Bu bağlamda, Starbucks’ın Instagram hesabında yer alan tüm görsellerin alt 
metinlerinde, marka ile tüketici arasında etkileşimi arttırmak amacı ile #starbucks ve #starbuckstr 
etiketlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İncelenen iletilerin 8 tanesinde ise; yeni yıla özel 
olarak tasarlanan kırmızı bardaklar için kullanılan #redcups ve #kırmızıbardaklar etiketleri tespit 
edilmiş olup; 6 tanesinde ise Starbucks’ın yeni yıla özel olarak piyasaya sunduğu ürünlerin ismi olan 

realatte” ve “ #christmasblend” etiketleri yer almaktadır. İnceleme yapılan 
dönemde Starbucks’ın Instagram hesabında 3 iletide doğrudan yılbaşına ve yeni yıl kutlamalarına 
yönelik olarak üretilen  #2017 ve #yeniyıl etiketleri tespit edilmiştir.  

a, Starbucks Instagram’da küresel bir özel gün olarak kutlanan yılbaşı temasına yönelik 
başarılı bir görsel markalama stratejisi uygulamıştır. Instagram hesabı üzerinden yeni yıl temasına 
bağlı olarak hem görsel kullanımı, hem de etiket kullanımı ile marka yeni ürünlerinin duyurumunu 
gerçekleştirme, satışa yönelik çağrıda bulunma ve tüketicilerle daha yüksek düzeyde etkileşim yaratma 
imkanını elde etmiştir. Ayrıca, bu döneme özel olarak gerçekleştirdiği görsel ağırlıklı marka iletişimi 

nceli/arkadaş canlısı marka imajını ve marka kimliğinin görsel unsurlarını 
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Özet 

Günümüz havacılık koşulları göz önüne alındığında askeri unsurlar içermeyen havacılık sivil havacılığın 
kapsamıdır. Bu çalışma sivil havacılıkta havayollarının halkla ilişkiler departmanlarının etkin kullandığı 
halkla ilişkiler uygulamalarını ortaya koymayı 

Çalışmanın evrenini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yer alan 13 havayolu işletme 
listesi oluşturmaktadır. Örneklemini ise listede yer alan ilk 3 havayolu firması oluşturmaktadır. Bu 
havayolu firmaları; Türk Hava Yolları

Bu kurumların yöneticileriyle görüşülmüş, web sayfaları ve basından haberler incelenmiştir. Sonuç olarak 
bu dört hava yolunun halkla ilişkiler departmanlarında kullandığı ortam ve araçlar, uyguladıkları
ilişkiler uygulamaları ele alınmıştır.

Araştırmanın sonucunda, Türkiye’deki sivil havacılık kuruluşu olan bu dört hava yolundan, Türk Hava 
Yolları bir kamu kurumu olarak halkla ilişkiler departmanı çok iyi yapılanmıştır. Hem yurt içi hem de 
yurt dışında bölgesel kanalları aracılığıyla halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yönetebilmektedir. Halkla 
ilişkilerin ortam ve araçlarından da tümünden faydalanmakta ve şeffaf bir yapıyla çalışmalarını 
etkinliklerini ve diğer tüm halkla ilişkiler uygulamalarını

Özel kuruluş olan Pegasus ve Atlasglobal kuruluş amacı bakımından farklı yapıya sahip olmalarına 
rağmen uyguladıkları halkla ilişkiler faaliyet alanları açısından benzerlik göstermektedir. THY ile 
kıyaslandıklarında halkla ilişkiler açısından daha yetersiz bir yapılanma ve kullandığı ortam araçlarda 
çeşitlilik açısından kendinin güncelleyememektedir. Halkla ilişkiler uygulama faaliyetlerinde ise daha 
bölgesel çalışmalar yapılmakta globalleşme yönünde henüz yetersiz kalınmakta
mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Sivil Havacılık, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava 
Yolları, Atlasglobal Hava Yolları.

Public Relations Appl

Abstract 

Considering today's aviation conditions, aviation that does not include military elements, is the scope of 
civilaviation.  This study aims to reveal the effectively used practices of public relations departments of 
airways in the civilaviation.  13 airline
content. The sample of the study includes the first 3 airlines: Turkish Airline, Pegasus Airline and Atlas 
global Airline.  
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Yrd. Doç. Dr.,Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 

nümüz havacılık koşulları göz önüne alındığında askeri unsurlar içermeyen havacılık sivil havacılığın 
kapsamıdır. Bu çalışma sivil havacılıkta havayollarının halkla ilişkiler departmanlarının etkin kullandığı 
halkla ilişkiler uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Çalışmanın evrenini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde yer alan 13 havayolu işletme 
listesi oluşturmaktadır. Örneklemini ise listede yer alan ilk 3 havayolu firması oluşturmaktadır. Bu 
havayolu firmaları; Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolu’dur. 

Bu kurumların yöneticileriyle görüşülmüş, web sayfaları ve basından haberler incelenmiştir. Sonuç olarak 
bu dört hava yolunun halkla ilişkiler departmanlarında kullandığı ortam ve araçlar, uyguladıkları
ilişkiler uygulamaları ele alınmıştır. 

Araştırmanın sonucunda, Türkiye’deki sivil havacılık kuruluşu olan bu dört hava yolundan, Türk Hava 
Yolları bir kamu kurumu olarak halkla ilişkiler departmanı çok iyi yapılanmıştır. Hem yurt içi hem de 

ında bölgesel kanalları aracılığıyla halkla ilişkiler faaliyetlerini etkin yönetebilmektedir. Halkla 
ilişkilerin ortam ve araçlarından da tümünden faydalanmakta ve şeffaf bir yapıyla çalışmalarını 
etkinliklerini ve diğer tüm halkla ilişkiler uygulamalarını aktif şekilde kullanmaktadır.  

Özel kuruluş olan Pegasus ve Atlasglobal kuruluş amacı bakımından farklı yapıya sahip olmalarına 
rağmen uyguladıkları halkla ilişkiler faaliyet alanları açısından benzerlik göstermektedir. THY ile 

lişkiler açısından daha yetersiz bir yapılanma ve kullandığı ortam araçlarda 
çeşitlilik açısından kendinin güncelleyememektedir. Halkla ilişkiler uygulama faaliyetlerinde ise daha 
bölgesel çalışmalar yapılmakta globalleşme yönünde henüz yetersiz kalınmaktadır sonucuna ulaşmak 

Sivil Havacılık, Halkla İlişkiler Uygulamaları, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava 
Yolları, Atlasglobal Hava Yolları. 
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ilişkilerin ortam ve araçlarından da tümünden faydalanmakta ve şeffaf bir yapıyla çalışmalarını 

Özel kuruluş olan Pegasus ve Atlasglobal kuruluş amacı bakımından farklı yapıya sahip olmalarına 
rağmen uyguladıkları halkla ilişkiler faaliyet alanları açısından benzerlik göstermektedir. THY ile 

lişkiler açısından daha yetersiz bir yapılanma ve kullandığı ortam araçlarda 
çeşitlilik açısından kendinin güncelleyememektedir. Halkla ilişkiler uygulama faaliyetlerinde ise daha 
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Interviewed by the managers of these company, reviewed their corporate
were  investigated. As a result, the public relations applications at their public relation departmens were 
handled. 

As a result of there search, the Department of Public Relations as a public institution of Turkish Airlines
has been well structured from these four airways, which are civilaviation organizationsin Turkey. THY 
can effectively manage its public relations activities both through domesticand international channels. 
THY is benefiting from the media and all tools of
transparent structure their work, their activities and all other public relations practices.

Although the private establishments Pegasus, Atlas Global and Sun Express Airlines have a different 
structure in terms of organizational intentions, they are similar in terms of their activities in the public 
relation. Compared to THY, they are not able to up date themselves in terms of public relations and in 
terms of their inadequate structure and diversity in the me
activities, more regional studies are being carried out and it is possible to reach the result that their 
globalization are stil linsufficient.
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1.GİRİŞ 

2000’li yıllar havacılıkta halkla ilişkilerin öneminin anlaşılmaya başlandığı Türkiye’de her iki yapı da 
birbirini geliştirmiş; her geçen günde yeniliklerle karşımıza çıkmıştır. Gelişime açık, 
yenileyebilen, iyi tanıtan ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayabilen bir hava yolu olabilmek iyi bir 
halkla ilişkiler yönetiminden geçmektedir. Bu sebeple sivil havacılıkta hava yollarında da halkla 
ilişkilerin önemi oldukça büyüktür. 

Bu çalışma sivil havacılıkta ilk üçte yer alan hava yolu şirketleri olan Türk Hava Yolları, Pegasus 
Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolu havayollarının halkla ilişkiler departmanlarının etkin 
kullandığı halkla ilişkiler uygulamalarını ortaya koymayı amaçlamaktadı
halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurum kimliği, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, 
sponsorluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi ve medya ilişkileri alanlarında yapmış oldukları 
çalışmalar incelenmiştir. 

Ayrıca bu kapsamda hava yollarının halkla ilişkiler departmanlarının bulunup bulunmadığı, hangi 
halkla ilişkiler ortam ve araçlarını kullandıkları ve hangi halkla ilişkiler uygulamalarını uyguladıkları 
örneklerle ele alınmıştır.  

Bu çalışma doğrultusunda alanla ilgili
incelenmiş, basında yer alan haberler taranmış ve kurumların halkla ilişkiler iletişim sorumlularıyla 
yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yapılmış, bu yöntem kullanılarak veriler elde ed
Bu kapsamda çalışmanın evrenini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesinde kayıtlı 
olan 13 havayolu firmaları oluştururken, örneklem olarak, bu listede yer alan Türk Hava Yolları, 
Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolları beli
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2. Sivil Havacılık 

Havacılık; uçuş faaliyetlerinden oluşan insanların, kargonun ve postanın hava araçları ile bir yerden 
başka bir yere taşınarak aktarılması olarak açıklanır. Hava araçlarının gökyüzünde uçması ile 
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan tüm faaliyetleri kapsayan oldukça geniş bir kavramdır. Sivil 
havacılık ise askeri bir amaç güdülmeksizin, bu amacın dışında yapılan havacılık faaliyetlerini ele 
almaktadır (Çelebi, 2008: 3). 

Askeri amaçlı havacılık faaliyetleri haricinde
içine dâhil edilmektedir. Sivil havacılık terimi, hava yoluyla nakliye amacıyla her türlü sivil hava 
aracının ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesini ifade eder. Başka bir deyişle sivil havacılık,
operasyonlar haricindeki tüm havacılık faaliyetlerini kapsar. Bir sivil hava aracı tasarımı, gelişimi ve 
üretimi havacılık sanayisinden ayrı düşünülse de, daha geniş anlamda sivil havacılık ve sivil hava 
aracının işletilmesi, hava araçlarının tasar
ve Vasigh, 2013: 1). Ayrıca, ulaştırma sisteminin bir alt unsuru olan sivil havacılık sistemi, havadan 
taşıma sağlayan faaliyetler bütünü olarak adlandırılabilmektedir

3. Sivil Havacılıkta Kullanılan Halkla İlişkiler Uygulamaları

Bu bölümde sivil havacılıkta yayın olarak kullanılan halkla ilişkiler uygulamaları olan kurum kimliği 
oluşturma, kurumsal itibar yönetimi, kriz yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik 
yönetimi ve medya ilişkileri yönetimi kavramları kısaca açıklanmaktadır.

3.1.Kurum Kimliği 

Günümüzde pazarlarda, kuruluşlarda ve toplumda meydana gelen değişimler kurumlar için belirgin bir 
kimliğin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kurum kimliğinin en basit tanımı
rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için, felsefe, iletişim, tasarım ve davranışında 
oluşturduğu bir bütünlüktür. Bütünlüğün sağlanmasıyla kurum rakiplerinden farklı hale gelebilmekte 
ve hedef kitlesinde yeniden tanınma, hatırl
imkanlarının kolaylaştığı, rekabetin arttığı ve kamuoyunun her şeye daha eleştirel yaklaştığı bu 
dönemlerde, pek çok kuruluşun yapması gereken başlıca şey, müşteri, tedarikçi, resmi makamlar, 
finans kaynakları ve çalışanları gibi hedef kitlelerine “başkalarıyla karıştırılamayacak” bir kurum 
kimliğine sahip olduklarını belirtmesidir

3.2. Kurumsal İtibar 

Kurumsal itibar, bir işletmenin geçmiş
pazardaki ve toplum içindeki duruşu, onun itibarını
itibarın ana unsurlarıdır. İyi bir itibarın oluşması özgün bir kimlik ve tutarlı bir imajla mümkündür. İyi 
bir itibarın sağlanması için şeffaflık, açıklık, hesap verilebilirlik, etkinlik gibi yönetim ilklerine özen 
göstermek ve kuruluşun uygulamalarını tanıtmak için iletişim araçlarını etkin kullanmak gerekir 
(Argüden, 2003: 12). İşletmeler için çok önemli bir konu olan kurumsal itibarın ö
olarak, gerek iş  dünyasında, gerekse akademik alanda çeşitli yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir. 
Kurumsal itibarın ölçümü için geliştirilen araçların önemli bir kısmı, yönetim ve pazarlama 
dergilerinin yaptığı yıllık itibar sıralamal
68-69). Kurumsal itibar açısından işletmenin dikkat etmesi gereken iki temel alan bulunmaktadır. 
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Askeri amaçlı havacılık faaliyetleri haricindeki tüm havacılıkla ilgili faaliyetler sivil havacılık kapsamı 
içine dâhil edilmektedir. Sivil havacılık terimi, hava yoluyla nakliye amacıyla her türlü sivil hava 
aracının ve ilgili faaliyetlerin yürütülmesini ifade eder. Başka bir deyişle sivil havacılık,
operasyonlar haricindeki tüm havacılık faaliyetlerini kapsar. Bir sivil hava aracı tasarımı, gelişimi ve 
üretimi havacılık sanayisinden ayrı düşünülse de, daha geniş anlamda sivil havacılık ve sivil hava 
aracının işletilmesi, hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve kullanımıyla ilgilidir 

Ayrıca, ulaştırma sisteminin bir alt unsuru olan sivil havacılık sistemi, havadan 
taşıma sağlayan faaliyetler bütünü olarak adlandırılabilmektedir.  

ullanılan Halkla İlişkiler Uygulamaları 

Bu bölümde sivil havacılıkta yayın olarak kullanılan halkla ilişkiler uygulamaları olan kurum kimliği 
oluşturma, kurumsal itibar yönetimi, kriz yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik 

edya ilişkileri yönetimi kavramları kısaca açıklanmaktadır. 

Günümüzde pazarlarda, kuruluşlarda ve toplumda meydana gelen değişimler kurumlar için belirgin bir 
kimliğin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Kurum kimliğinin en basit tanımı ise, bir kurumun, 
rakiplerinden ve benzerlerinden ayrılabilmesi için, felsefe, iletişim, tasarım ve davranışında 
oluşturduğu bir bütünlüktür. Bütünlüğün sağlanmasıyla kurum rakiplerinden farklı hale gelebilmekte 
ve hedef kitlesinde yeniden tanınma, hatırlanma avantajını bulabilmektedir. Malların ikame 
imkanlarının kolaylaştığı, rekabetin arttığı ve kamuoyunun her şeye daha eleştirel yaklaştığı bu 
dönemlerde, pek çok kuruluşun yapması gereken başlıca şey, müşteri, tedarikçi, resmi makamlar, 

ı ve çalışanları gibi hedef kitlelerine “başkalarıyla karıştırılamayacak” bir kurum 
sahip olduklarını belirtmesidir (Okay ve Okay, 2013: 504-505). 

Kurumsal itibar, bir işletmenin geçmiş  performansı çerçevesinde değerlendirilir. Bir işletmenin 
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göstermek ve kuruluşun uygulamalarını tanıtmak için iletişim araçlarını etkin kullanmak gerekir 
(Argüden, 2003: 12). İşletmeler için çok önemli bir konu olan kurumsal itibarın ölçülmesine yönelik 

dünyasında, gerekse akademik alanda çeşitli yöntemler ve araçlar geliştirilmiştir. 
Kurumsal itibarın ölçümü için geliştirilen araçların önemli bir kısmı, yönetim ve pazarlama 
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69). Kurumsal itibar açısından işletmenin dikkat etmesi gereken iki temel alan bulunmaktadır. 
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Birincisi; işletmenin çevresinde nasıl algılandığını belirlemektir. İkincisi ise işletmenin nasıl 
özellikleri ile algılanmak isteğiyle ile ilişkilidir. Hedef kitleler üzerinde kurumla ilgili oluşan imajların 
toplamı, kurumun itibarını oluşturmaktadır.

3.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk; kurumların hem iç hem de dış çevr
sorumlu davranması, bu yönde karar alması ve uygulamasıdır (Aktan ve Börü, 2007: 13). İşletmelerin 
genel olarak sahiplerinin ve paydaşların çıkarlarının korunması, çalışanlara nitelikli iş ortamlarının 
sağlanması, çevreye iş imkânlarının sağlanması, tüketicilerin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi 
ile yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve toplumsal sorunların çözümü gibi bazı sorumluluk 
alanları vardır (Diken, 2006: 42). 

3.4. Sponsorluk 

Sponsorluk, bir kuruluşun belirlediği hedeflere ulaşmak için kültür
alanlarda çeşitli kişi ve kuruluşlara nakdi, ayni veya diğer desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin 
uygulanması sürecini kapsamakta olup tarafların karşılıklı fayda sağlamak iç
sözleşmesidir (Okay ve Okay, 2013: 471). Sponsorluk faaliyetlerinden, kuruluşların tüm iletişim 
politikaları içerisinde yer alan halkla ilişkiler, reklam, pazarlama ve satış geliştirme amaçlarını 
gerçekleştirmek ve bu amaçları desteklemek 

3.5. Kriz Yönetimi 

Kriz, kurumların yaşamını tehdit eden, aniden gelişen, öngörülemeyen, çözümü aciliyet gerektiren, iyi 
yönetilirse bir fırsata dönüşen belirsizlikler barındıran durumları ifade eder. Kriz yöneti
üyeleri ve diğer paydaşlar tarafından krizi önlemek ya da krizin gerçekleşmesi halinde onu etkili bir 
şekilde yönetmek için girişilen sistematik çabalar olarak tanımlanmaktadır (Pearson ve Clair, 1998: 
60-61). 

Halkla ilişkiler perspektifinden kriz yönetimi, bilginin yönetilmesi ve dağıtılmasını, kurumsal imajın 
sürdürülmesini, kurumun medyadaki mesajları ve imajını kontrol edebilmesinin yanında iç ve dış 
paydaşlarla ilişkilerin stratejik olarak yürütülmesini ifade etmektedir (Kersten, 2005: 545). 
ilişkiler uygulayıcıları, krizleri tahmin edememiş olsalar bile, bu süreçte sorun olabilecek konuları ve 
zayıf noktaları belirlemeli, öncelik sıralamasına göre gruplandırmalı ve krizin boyutlarına göre sorular, 
yanıtlar ve çözümler üretebilmelidirle
iletişim sağlama görevini üstlenerek yönetime önemli katkılar sağlamaktadır (Okay ve Okay, 2002: 
480).  

3.6. Etkinlik Yönetimi 

Etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler disiplini araçlarından bir
uygulamadır. Etkinlik, bireyin ve toplumun olduğu her yerde gerçekleşebilecek planlı ya da plansız 
organizasyonlar olarak adlandırılabilir.

Etkinlikler kurumun daha tanınır ve daha iyi bir konuma ulaşması için yapılmaktadır.
geçmişte sıradan içeriklerken, günümüzde profesyonellerce oluşturulan, yüksek bütçeli, stratejileri ve 
planlamaları içeriğinde barındıran ayrıntılı uygulamalar olmuştur. Günümüzde hedef kitle ile iletişime 
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Birincisi; işletmenin çevresinde nasıl algılandığını belirlemektir. İkincisi ise işletmenin nasıl 
özellikleri ile algılanmak isteğiyle ile ilişkilidir. Hedef kitleler üzerinde kurumla ilgili oluşan imajların 
toplamı, kurumun itibarını oluşturmaktadır. 

3.3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Kurumsal sosyal sorumluluk; kurumların hem iç hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı etik ve 
sorumlu davranması, bu yönde karar alması ve uygulamasıdır (Aktan ve Börü, 2007: 13). İşletmelerin 
genel olarak sahiplerinin ve paydaşların çıkarlarının korunması, çalışanlara nitelikli iş ortamlarının 

eye iş imkânlarının sağlanması, tüketicilerin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi 
ile yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve toplumsal sorunların çözümü gibi bazı sorumluluk 

n belirlediği hedeflere ulaşmak için kültür-sanat, spor, çevre, eğitim ve sosyal 
alanlarda çeşitli kişi ve kuruluşlara nakdi, ayni veya diğer desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin 
uygulanması sürecini kapsamakta olup tarafların karşılıklı fayda sağlamak için yaptıkları iş 
sözleşmesidir (Okay ve Okay, 2013: 471). Sponsorluk faaliyetlerinden, kuruluşların tüm iletişim 
politikaları içerisinde yer alan halkla ilişkiler, reklam, pazarlama ve satış geliştirme amaçlarını 
gerçekleştirmek ve bu amaçları desteklemek amacıyla yararlanılmaktadır (MEB, 2011: 3).

Kriz, kurumların yaşamını tehdit eden, aniden gelişen, öngörülemeyen, çözümü aciliyet gerektiren, iyi 
yönetilirse bir fırsata dönüşen belirsizlikler barındıran durumları ifade eder. Kriz yöneti
üyeleri ve diğer paydaşlar tarafından krizi önlemek ya da krizin gerçekleşmesi halinde onu etkili bir 
şekilde yönetmek için girişilen sistematik çabalar olarak tanımlanmaktadır (Pearson ve Clair, 1998: 

z yönetimi, bilginin yönetilmesi ve dağıtılmasını, kurumsal imajın 
sürdürülmesini, kurumun medyadaki mesajları ve imajını kontrol edebilmesinin yanında iç ve dış 
paydaşlarla ilişkilerin stratejik olarak yürütülmesini ifade etmektedir (Kersten, 2005: 545). 
ilişkiler uygulayıcıları, krizleri tahmin edememiş olsalar bile, bu süreçte sorun olabilecek konuları ve 
zayıf noktaları belirlemeli, öncelik sıralamasına göre gruplandırmalı ve krizin boyutlarına göre sorular, 
yanıtlar ve çözümler üretebilmelidirler (Görpe, 2001: 28). Halkla ilişkiler, kriz durumlarında özellikle 
iletişim sağlama görevini üstlenerek yönetime önemli katkılar sağlamaktadır (Okay ve Okay, 2002: 

Etkinlik yönetimi, halkla ilişkiler disiplini araçlarından biri olarak oldukça eskiye dayanan 
uygulamadır. Etkinlik, bireyin ve toplumun olduğu her yerde gerçekleşebilecek planlı ya da plansız 
organizasyonlar olarak adlandırılabilir. 

Etkinlikler kurumun daha tanınır ve daha iyi bir konuma ulaşması için yapılmaktadır.
geçmişte sıradan içeriklerken, günümüzde profesyonellerce oluşturulan, yüksek bütçeli, stratejileri ve 
planlamaları içeriğinde barındıran ayrıntılı uygulamalar olmuştur. Günümüzde hedef kitle ile iletişime 

Birincisi; işletmenin çevresinde nasıl algılandığını belirlemektir. İkincisi ise işletmenin nasıl ve hangi 
özellikleri ile algılanmak isteğiyle ile ilişkilidir. Hedef kitleler üzerinde kurumla ilgili oluşan imajların 

esindeki tüm paydaşlara karşı etik ve 
sorumlu davranması, bu yönde karar alması ve uygulamasıdır (Aktan ve Börü, 2007: 13). İşletmelerin 
genel olarak sahiplerinin ve paydaşların çıkarlarının korunması, çalışanlara nitelikli iş ortamlarının 

eye iş imkânlarının sağlanması, tüketicilerin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi 
ile yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması ve toplumsal sorunların çözümü gibi bazı sorumluluk 

sanat, spor, çevre, eğitim ve sosyal 
alanlarda çeşitli kişi ve kuruluşlara nakdi, ayni veya diğer desteklerle yapılan tüm faaliyetlerin 

in yaptıkları iş 
sözleşmesidir (Okay ve Okay, 2013: 471). Sponsorluk faaliyetlerinden, kuruluşların tüm iletişim 
politikaları içerisinde yer alan halkla ilişkiler, reklam, pazarlama ve satış geliştirme amaçlarını 

amacıyla yararlanılmaktadır (MEB, 2011: 3). 

Kriz, kurumların yaşamını tehdit eden, aniden gelişen, öngörülemeyen, çözümü aciliyet gerektiren, iyi 
yönetilirse bir fırsata dönüşen belirsizlikler barındıran durumları ifade eder. Kriz yönetimi, kurum 
üyeleri ve diğer paydaşlar tarafından krizi önlemek ya da krizin gerçekleşmesi halinde onu etkili bir 
şekilde yönetmek için girişilen sistematik çabalar olarak tanımlanmaktadır (Pearson ve Clair, 1998: 

z yönetimi, bilginin yönetilmesi ve dağıtılmasını, kurumsal imajın 
sürdürülmesini, kurumun medyadaki mesajları ve imajını kontrol edebilmesinin yanında iç ve dış 
paydaşlarla ilişkilerin stratejik olarak yürütülmesini ifade etmektedir (Kersten, 2005: 545). Halkla 
ilişkiler uygulayıcıları, krizleri tahmin edememiş olsalar bile, bu süreçte sorun olabilecek konuları ve 
zayıf noktaları belirlemeli, öncelik sıralamasına göre gruplandırmalı ve krizin boyutlarına göre sorular, 

r (Görpe, 2001: 28). Halkla ilişkiler, kriz durumlarında özellikle 
iletişim sağlama görevini üstlenerek yönetime önemli katkılar sağlamaktadır (Okay ve Okay, 2002: 

i olarak oldukça eskiye dayanan 
uygulamadır. Etkinlik, bireyin ve toplumun olduğu her yerde gerçekleşebilecek planlı ya da plansız 

Etkinlikler kurumun daha tanınır ve daha iyi bir konuma ulaşması için yapılmaktadır. Etkinlikler, 
geçmişte sıradan içeriklerken, günümüzde profesyonellerce oluşturulan, yüksek bütçeli, stratejileri ve 
planlamaları içeriğinde barındıran ayrıntılı uygulamalar olmuştur. Günümüzde hedef kitle ile iletişime 
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geçmek için halkla ilişkilerin sundu
kurumlar için etkinlik yönetimi oldukça önemli bir iletişim aracı olmaktadır (Akay, 2014: 56). Etkinlik 
yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm ayrıntıları önced
düşünülerek oluşturulan faaliyetleri, sunum, performans veya kutlamaları oluşturmaktır (Peltekoğlu, 
2014: 321). 

3.7. Medya İlişkileri Yönetimi 

Halkla ilişkilerin en öncelikli işlerinden biri olan medya ilişkileri yönetimi, sanal ortamda da özenli ve 
dikkatli olmayı zorunlu tutmaktadır. Gazetecilerin bir kuruluşa ait ihtiyaç duyacakları her tür 
enformasyonun kurumsal web sitesinde bulunması ve bu enformasyonun güncel olması önem 
verilmesi gereken durumdur. Web sitelerinin güncelliği burada yer alan hab
Medya ilişkileri açısından basın bültenleri ve konuyla ilgili görsel materyal ekleri artık elektronik 
ortamda ya medya dağıtım şirketleri aracılığıyla ya da doğrudan medyaya iletmektedir. Gazeteciler ise 
organizasyonlara ait konularda öncelikle kurumsal web sitelerini dolaşarak bilgi almakta ve diğer pek 
çok internet kaynağından yararlanmaktadır (Sayımer, 2012: 140). Medya, kurumun tanıtımı, imajının 
oluşturulması, uygulamalarının duyurumu ve kriz yönetminde bir paydaş olmaları ned
ilişkiler uygulayıcıları açısından önemli bir unsurdur. Bu nedenle halkla ilişkiler uygulayıcıları medya 
çalışanları ile iyi ilişkiler geliştirmek, onların çalışma usul ve yöntemlerini bilmek ve içeriklerini 
medya ortamlarına uygun şekilde ha

4. Sivil Havacılıkta Halkla İlişkiler Uygulamaları Örnek İncelemeleri 

4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evreni, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde kayıtlı olan 13 havayolu 
şirketidir. Araştırmanın örneklemini listede yer alan ilk 3 havayolu firması oluşturmaktadır. Bunlar; 
Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolları’dır.

4.2. Araşıtırmanın Amacı 

Bu çalışma ile Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolu firmalarının halkla 
ilişkiler departmanlarının etkin kullandığı halkla ilişkiler uygulamalarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda şirketlerin halkla ilişkiler uygulama
itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi ve medya ilişkileri 
yönetimi alanlarında yapmış oldukları çalışmalar incelenmiştir.

4.3.Araştırmanın Yöntemi 

Alanla ilgili literatür taraması yapılmış, firmaların kurumsal web sayfaları incelenmiş, basında yer alan 
haberler taranmış ve kurumların halkla ilişkiler iletişim sorumlularıyla yarı yapılandırılmış 
derinlemesine görüşmeyle yapılmıştır. Türk Hava yolları Halkla İlişkiler İletişim Şefi
Okuyan, Pegasus Hava Yolları Kurumsal İletişim Danışmanı Banu Karamuk ve Atlasglobal Hava 
Yolları Kurumsal İletişim Direktörü Demet Telkeş ile görüşülmüştür. Görüşmeler 2016 Ağustos
Ekim döneminde yapılmıştır. 
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geçmek için halkla ilişkilerin sunduğu tüm olanaklardan yararlanmak isteyen markalar, firmalar ve 
kurumlar için etkinlik yönetimi oldukça önemli bir iletişim aracı olmaktadır (Akay, 2014: 56). Etkinlik 
yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm ayrıntıları önced
düşünülerek oluşturulan faaliyetleri, sunum, performans veya kutlamaları oluşturmaktır (Peltekoğlu, 

Halkla ilişkilerin en öncelikli işlerinden biri olan medya ilişkileri yönetimi, sanal ortamda da özenli ve 
dikkatli olmayı zorunlu tutmaktadır. Gazetecilerin bir kuruluşa ait ihtiyaç duyacakları her tür 
enformasyonun kurumsal web sitesinde bulunması ve bu enformasyonun güncel olması önem 
verilmesi gereken durumdur. Web sitelerinin güncelliği burada yer alan haberlerle belirlenmektedir. 
Medya ilişkileri açısından basın bültenleri ve konuyla ilgili görsel materyal ekleri artık elektronik 
ortamda ya medya dağıtım şirketleri aracılığıyla ya da doğrudan medyaya iletmektedir. Gazeteciler ise 

arda öncelikle kurumsal web sitelerini dolaşarak bilgi almakta ve diğer pek 
çok internet kaynağından yararlanmaktadır (Sayımer, 2012: 140). Medya, kurumun tanıtımı, imajının 
oluşturulması, uygulamalarının duyurumu ve kriz yönetminde bir paydaş olmaları ned
ilişkiler uygulayıcıları açısından önemli bir unsurdur. Bu nedenle halkla ilişkiler uygulayıcıları medya 
çalışanları ile iyi ilişkiler geliştirmek, onların çalışma usul ve yöntemlerini bilmek ve içeriklerini 
medya ortamlarına uygun şekilde hazırlamak zorundadır. 

4. Sivil Havacılıkta Halkla İlişkiler Uygulamaları Örnek İncelemeleri  

4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde kayıtlı olan 13 havayolu 
eklemini listede yer alan ilk 3 havayolu firması oluşturmaktadır. Bunlar; 

Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolları’dır. 

Bu çalışma ile Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolu firmalarının halkla 
ilişkiler departmanlarının etkin kullandığı halkla ilişkiler uygulamalarını ortaya koymayı 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda şirketlerin halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurum kimliği, kurumsal 
itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi ve medya ilişkileri 
yönetimi alanlarında yapmış oldukları çalışmalar incelenmiştir. 

sı yapılmış, firmaların kurumsal web sayfaları incelenmiş, basında yer alan 
haberler taranmış ve kurumların halkla ilişkiler iletişim sorumlularıyla yarı yapılandırılmış 
derinlemesine görüşmeyle yapılmıştır. Türk Hava yolları Halkla İlişkiler İletişim Şefi
Okuyan, Pegasus Hava Yolları Kurumsal İletişim Danışmanı Banu Karamuk ve Atlasglobal Hava 
Yolları Kurumsal İletişim Direktörü Demet Telkeş ile görüşülmüştür. Görüşmeler 2016 Ağustos

ğu tüm olanaklardan yararlanmak isteyen markalar, firmalar ve 
kurumlar için etkinlik yönetimi oldukça önemli bir iletişim aracı olmaktadır (Akay, 2014: 56). Etkinlik 
yönetimi, sosyal, kültürel ya da kurumsal amaçlara hizmet etmek için tüm ayrıntıları önceden 
düşünülerek oluşturulan faaliyetleri, sunum, performans veya kutlamaları oluşturmaktır (Peltekoğlu, 

Halkla ilişkilerin en öncelikli işlerinden biri olan medya ilişkileri yönetimi, sanal ortamda da özenli ve 
dikkatli olmayı zorunlu tutmaktadır. Gazetecilerin bir kuruluşa ait ihtiyaç duyacakları her tür 
enformasyonun kurumsal web sitesinde bulunması ve bu enformasyonun güncel olması önem 

erlerle belirlenmektedir. 
Medya ilişkileri açısından basın bültenleri ve konuyla ilgili görsel materyal ekleri artık elektronik 
ortamda ya medya dağıtım şirketleri aracılığıyla ya da doğrudan medyaya iletmektedir. Gazeteciler ise 

arda öncelikle kurumsal web sitelerini dolaşarak bilgi almakta ve diğer pek 
çok internet kaynağından yararlanmaktadır (Sayımer, 2012: 140). Medya, kurumun tanıtımı, imajının 
oluşturulması, uygulamalarının duyurumu ve kriz yönetminde bir paydaş olmaları nedeniyle halkla 
ilişkiler uygulayıcıları açısından önemli bir unsurdur. Bu nedenle halkla ilişkiler uygulayıcıları medya 
çalışanları ile iyi ilişkiler geliştirmek, onların çalışma usul ve yöntemlerini bilmek ve içeriklerini 

Araştırmanın evreni, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinde kayıtlı olan 13 havayolu 
eklemini listede yer alan ilk 3 havayolu firması oluşturmaktadır. Bunlar; 

Bu çalışma ile Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları ve Atlasglobal Hava Yolu firmalarının halkla 
ilişkiler departmanlarının etkin kullandığı halkla ilişkiler uygulamalarını ortaya koymayı 

ları olarak kurum kimliği, kurumsal 
itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, etkinlik yönetimi, kriz yönetimi ve medya ilişkileri 

sı yapılmış, firmaların kurumsal web sayfaları incelenmiş, basında yer alan 
haberler taranmış ve kurumların halkla ilişkiler iletişim sorumlularıyla yarı yapılandırılmış 
derinlemesine görüşmeyle yapılmıştır. Türk Hava yolları Halkla İlişkiler İletişim Şefi Ahmet Selim 
Okuyan, Pegasus Hava Yolları Kurumsal İletişim Danışmanı Banu Karamuk ve Atlasglobal Hava 
Yolları Kurumsal İletişim Direktörü Demet Telkeş ile görüşülmüştür. Görüşmeler 2016 Ağustos-2017 
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4.4. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulguları olarak, Türk Hava Yollarının, Pegasus Hava Yolları  ve Atlasglobal Hava 
Yolları’nın halkla ilişkiler departmanları, halkla ilişkiler ortam ve araçları ve halkla ilişkiler 
uygulamaları incelenmiştir. 

4.4.1. Türk Hava Yolları  

Bu bölümde Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve araçları ve 
halkla ilişkiler uygulamaları analizi yer almaktadır.

Türk Hava Yolları Halkla İlişkiler Departmanı

Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Departmanı Pazarlama ve 
bağlı olarak çalışmaktadır. Kurumsal İletişim Başkanlığı, İletişim Müdürlüğü, Sponsorluk ve 
Kurumsal Yayınlar Müdürlüğü, Reklam Müdürlüğü, İnteraktif Pazarlama Müdürlüğü, Etkinlik 
Müdürlüğü, Marka Müdürlüğü Promosyon ve Li
toplam 8 bölüme ayrılmakta ve yüzden fazla çalışandan oluşan büyük bir ekiptir. Her ekibin görev ve 
sorumlulukları farklıdır, örneğin, sosyal medya hesaplarının ve online reklam çalışmaları İnteraktif ve 
Pazarlama Müdürlüğü tarafından, offline reklam çalışmaları Reklam Müdürlüğü tarafından takip 
edilmektedir (THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Yapılan Görüşme).

Tablo

   

İletişim 
Müdürlüğü 

Sponsorluk 
ve 
Kurumsal 
Yayınlar 
Müdürlüğü 

Reklam 
Müdürlüğü 

 

İletişim Şefliği 

İletişim Uzmanları 

Kaynak

 

THY halkla ilişkiler biriminde yedi çalışanı bulunmaktadır. Bölgelere göre proje dağılımı vardır. 
Örneğin; 1. Bölge Amerika Bölgesi (Öncelikli pazarlar, önemli ülkeler), Asya, Avrupa, Uzak Doğu, 
Ortadoğu Afrika gibi (THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Görüşme).
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Araştırmanın bulguları olarak, Türk Hava Yollarının, Pegasus Hava Yolları  ve Atlasglobal Hava 
Yolları’nın halkla ilişkiler departmanları, halkla ilişkiler ortam ve araçları ve halkla ilişkiler 

ümde Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve araçları ve 
halkla ilişkiler uygulamaları analizi yer almaktadır. 

Türk Hava Yolları Halkla İlişkiler Departmanı 

Türk Hava Yolları Kurumsal İletişim Departmanı Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı’na 
bağlı olarak çalışmaktadır. Kurumsal İletişim Başkanlığı, İletişim Müdürlüğü, Sponsorluk ve 
Kurumsal Yayınlar Müdürlüğü, Reklam Müdürlüğü, İnteraktif Pazarlama Müdürlüğü, Etkinlik 
Müdürlüğü, Marka Müdürlüğü Promosyon ve Lisanslı Ürünler ve Mali İşler Müdürlüğü olmak üzere 
toplam 8 bölüme ayrılmakta ve yüzden fazla çalışandan oluşan büyük bir ekiptir. Her ekibin görev ve 
sorumlulukları farklıdır, örneğin, sosyal medya hesaplarının ve online reklam çalışmaları İnteraktif ve 

azarlama Müdürlüğü tarafından, offline reklam çalışmaları Reklam Müdürlüğü tarafından takip 
edilmektedir (THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Yapılan Görüşme). 

Tablo 1 THY Kurumsal İletişim Şeması 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 

Pazarlama ve Satış Genel 
Müdürlüğü 
Pazarlama ve Satış Genel 
Müdürlüğü Yardımcılığı 
Kurumsal İletişim Başkanlığı 

 
İnteraktif 
Pazarlama 
Müdürlüğü 

Etkinlik 
Müdürlüğü 

Marka 
Müdürlüğü  

Promosyon 
ve Lisanslı 
Ürünler 

Kaynak: THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Görüşme 

THY halkla ilişkiler biriminde yedi çalışanı bulunmaktadır. Bölgelere göre proje dağılımı vardır. 
Bölgesi (Öncelikli pazarlar, önemli ülkeler), Asya, Avrupa, Uzak Doğu, 

Ortadoğu Afrika gibi (THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Görüşme). 

Araştırmanın bulguları olarak, Türk Hava Yollarının, Pegasus Hava Yolları  ve Atlasglobal Hava 
Yolları’nın halkla ilişkiler departmanları, halkla ilişkiler ortam ve araçları ve halkla ilişkiler 

ümde Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve araçları ve 

Satış Genel Müdür Yardımcılığı’na 
bağlı olarak çalışmaktadır. Kurumsal İletişim Başkanlığı, İletişim Müdürlüğü, Sponsorluk ve 
Kurumsal Yayınlar Müdürlüğü, Reklam Müdürlüğü, İnteraktif Pazarlama Müdürlüğü, Etkinlik 

sanslı Ürünler ve Mali İşler Müdürlüğü olmak üzere 
toplam 8 bölüme ayrılmakta ve yüzden fazla çalışandan oluşan büyük bir ekiptir. Her ekibin görev ve 
sorumlulukları farklıdır, örneğin, sosyal medya hesaplarının ve online reklam çalışmaları İnteraktif ve 

azarlama Müdürlüğü tarafından, offline reklam çalışmaları Reklam Müdürlüğü tarafından takip 

Mali İşler 
Müdürlüğü 

THY halkla ilişkiler biriminde yedi çalışanı bulunmaktadır. Bölgelere göre proje dağılımı vardır. 
Bölgesi (Öncelikli pazarlar, önemli ülkeler), Asya, Avrupa, Uzak Doğu, 
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Türk Hava Yolları Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları

Türk Hava Yolları genel olarak halkla ilişkiler ortam ve araçlarının p
fuar, etkinlik planlamaları Etkinlik Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Medyada da birçok haber ve 
içeriğe konu olmuş, film festivali, spor müsabakaları sponsorlukları, sektörel kongre vb. etkinliklere 
yıl boyunca katılımları devam etmektedir (THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Görüşme).

THY kurumsal web sitesi Pazarlama Başkanlığına bağlı Online Pazarlama Müdürlüğü tarafından 
hazırlanmaktadır. Kurumun logosunun kullanımı, kurumsal renkler gibi konular Marka Müdürlüğü 
tarafından takip edilmektedir ve Online Pazarlama Müdürlüğü’ndeki sorumlular markayla ilgili 
konularda görüşlerini bildirmektedir(THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Yapılan Görüşme).

Görsel 

Görsel 2’deki Skylife dergisi Türk Hava Yollarının 1983’ten buyana düzenli olarak çıkardığı uçak içi 
dergisidir. Bu dergiye mobil cihazlar üzerinden de kolaylıkla erişim imkânı sunmaktadır. İçeriğ
pek çok konuda makaleler bulunmaktadır.
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Türk Hava Yolları Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları 

Türk Hava Yolları genel olarak halkla ilişkiler ortam ve araçlarının pek çoğunu kullanmaktadır. Yıllık, 
fuar, etkinlik planlamaları Etkinlik Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Medyada da birçok haber ve 
içeriğe konu olmuş, film festivali, spor müsabakaları sponsorlukları, sektörel kongre vb. etkinliklere 

ları devam etmektedir (THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Görüşme). 

Görsel1THY Kurumsal Web Sayfası 

Kaynak: https://p.turkishairlines.com/ 
THY kurumsal web sitesi Pazarlama Başkanlığına bağlı Online Pazarlama Müdürlüğü tarafından 

logosunun kullanımı, kurumsal renkler gibi konular Marka Müdürlüğü 
tarafından takip edilmektedir ve Online Pazarlama Müdürlüğü’ndeki sorumlular markayla ilgili 
konularda görüşlerini bildirmektedir(THY ile 25 Eylül 2017 Tarihli Yapılan Görüşme). 

Görsel 2. THY Skylife Aylık Uçak İçi Dergisi 

Kaynak: www.skylife.com 

Görsel 2’deki Skylife dergisi Türk Hava Yollarının 1983’ten buyana düzenli olarak çıkardığı uçak içi 
dergisidir. Bu dergiye mobil cihazlar üzerinden de kolaylıkla erişim imkânı sunmaktadır. İçeriğ
pek çok konuda makaleler bulunmaktadır. 

ek çoğunu kullanmaktadır. Yıllık, 
fuar, etkinlik planlamaları Etkinlik Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Medyada da birçok haber ve 
içeriğe konu olmuş, film festivali, spor müsabakaları sponsorlukları, sektörel kongre vb. etkinliklere 

 

THY kurumsal web sitesi Pazarlama Başkanlığına bağlı Online Pazarlama Müdürlüğü tarafından 
logosunun kullanımı, kurumsal renkler gibi konular Marka Müdürlüğü 

tarafından takip edilmektedir ve Online Pazarlama Müdürlüğü’ndeki sorumlular markayla ilgili 
 

 

Görsel 2’deki Skylife dergisi Türk Hava Yollarının 1983’ten buyana düzenli olarak çıkardığı uçak içi 
dergisidir. Bu dergiye mobil cihazlar üzerinden de kolaylıkla erişim imkânı sunmaktadır. İçeriğinde 
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Görsel 3 Skylife Dergisi Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Görsel 3 Türk Hava Yolları Skylife dergisinin Çocuk ve Şehir temalı fotoğraf yarışmasından bir 
örnek. 

Türk Hava Yolları Halkla İlişkiler Uygulamaları

Bu bölümde Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurumsal itibar, kurum 
kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi 
yer almaktadır. 

Kurum Kimliği 

Türk Hava Yolları 1933 yılında kurulmuş olup ulusal bir hava yoludur. Bugünkü ismine ise 1955 
yılında 6623 Sayılı Kanun ile ulaşmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; 
yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel 
ölçekte faal bir havayolu olmaktır. THY’nin vizyonu ise; sektör ortalamalarının üstündeki büyüme 
trendinin sürdürülmesi, sıfırlanmış kaza ve kırımı, dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı, düşük 
maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri, sektör ortalamalarının altında satışve dağıtım giderleri, 
rezervasyon, biletleme ve uçağa biniş işlemlerini kendisi yapan sadık müş
edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren personeli, üyesi 
bulunduğu Star İttifakı ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari 
ataklığı, tüm hissedarlarının menfaatini birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini benimsemiş 
yönetimi ile belirginleşen bir havayolu olmak vardır (Özkan, 2010: 158).

Kurum kimliğinin görsel boyutunu oluşturan Türk Hava Yolları’nın logosunda kurumun renkleri ve 
ulusal renkler olan kırmızı ve beyaz kullanılmaktadır. Kurumun sloganı olan ‘Dünya Büyük Keşfet’ 
web sitelerinde ve reklam filmlerinde yer almaktadır. Görsel 4'te yer alan kurumsal web sayfasında 
kurumun logosu, sloganı ve renkleri kullanılmaktadır.
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3 Skylife Dergisi Uluslararası Fotoğraf Yarışması 

Kaynak: www.skylife.com 

Görsel 3 Türk Hava Yolları Skylife dergisinin Çocuk ve Şehir temalı fotoğraf yarışmasından bir 

İlişkiler Uygulamaları 

Bu bölümde Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurumsal itibar, kurum 
kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi 

Türk Hava Yolları 1933 yılında kurulmuş olup ulusal bir hava yoludur. Bugünkü ismine ise 1955 
yılında 6623 Sayılı Kanun ile ulaşmıştır. THY'nin misyonu; Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Bayrak Taşıyıcısı kimliğiyle; uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün 
yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel 
ölçekte faal bir havayolu olmaktır. THY’nin vizyonu ise; sektör ortalamalarının üstündeki büyüme 

ıfırlanmış kaza ve kırımı, dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı, düşük 
maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri, sektör ortalamalarının altında satışve dağıtım giderleri, 
rezervasyon, biletleme ve uçağa biniş işlemlerini kendisi yapan sadık müşterileri, kurumdan elde 
edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren personeli, üyesi 
bulunduğu Star İttifakı ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari 

enfaatini birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini benimsemiş 
yönetimi ile belirginleşen bir havayolu olmak vardır (Özkan, 2010: 158). 

Kurum kimliğinin görsel boyutunu oluşturan Türk Hava Yolları’nın logosunda kurumun renkleri ve 
rmızı ve beyaz kullanılmaktadır. Kurumun sloganı olan ‘Dünya Büyük Keşfet’ 

web sitelerinde ve reklam filmlerinde yer almaktadır. Görsel 4'te yer alan kurumsal web sayfasında 
kurumun logosu, sloganı ve renkleri kullanılmaktadır. 

 

 

Görsel 3 Türk Hava Yolları Skylife dergisinin Çocuk ve Şehir temalı fotoğraf yarışmasından bir 

Bu bölümde Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurumsal itibar, kurum 
kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi 

Türk Hava Yolları 1933 yılında kurulmuş olup ulusal bir hava yoludur. Bugünkü ismine ise 1955 
THY'nin misyonu; Sivil Hava Taşımacılığı (SHT) sektöründe 

uçuş emniyeti, güvenilirliği, ürün 
yelpazesi, hizmet kalitesi ve rekabetçi konumu ile tercih edilen, Avrupa’nın önde gelen ve küresel 
ölçekte faal bir havayolu olmaktır. THY’nin vizyonu ise; sektör ortalamalarının üstündeki büyüme 

ıfırlanmış kaza ve kırımı, dünyada parmakla gösterilen hizmet anlayışı, düşük 
maliyetli taşıyıcılara denk birim maliyetleri, sektör ortalamalarının altında satışve dağıtım giderleri, 

terileri, kurumdan elde 
edeceği yararın yarattığı katma değerle orantılı olduğunu bilen ve kendini geliştiren personeli, üyesi 
bulunduğu Star İttifakı ortaklarına iş yaratan ve onların sunduğu potansiyelden iş çıkaran ticari 

enfaatini birlikte gözeten modern yönetişim ilkelerini benimsemiş 

Kurum kimliğinin görsel boyutunu oluşturan Türk Hava Yolları’nın logosunda kurumun renkleri ve 
rmızı ve beyaz kullanılmaktadır. Kurumun sloganı olan ‘Dünya Büyük Keşfet’ 

web sitelerinde ve reklam filmlerinde yer almaktadır. Görsel 4'te yer alan kurumsal web sayfasında 
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Görsel 5’de yer alan tanıtım broşüründe, kurumun logosu ve firmanın ismi uçak giydirmede 
kullanılmıştır. Uçağın kuyruk ve kanat uçlarında logosu göv
tanıtım broşüründe firmanın ismi logosu ve renkleri bulunmaktadır.

 

Türk Hava Yolları yeni sloganı, ‘Dünya
bütün yolcularından gelen talepleri
2016’nın başlarında uçtuğu ülke sayısını 113’e, uçuş noktasını ise 287’ye yükseltmiştir. Türk 
Yolları dünyanın en fazla dış hat noktasına uçan hava yoludur. Ayrıca dünyada en fazla uçuş ağına 
sahip dördüncü hava yoludur. Orta Doğu ve Afrika da en çok bağlantı ağı olan hava yoludur. Türk 
Hava Yolları İstanbul’da açılacak olan 3. Havalimanı ile 
direk yolcu avantajıyla yolcu potansiyelini arttırmayı ve en çok tercih edilen ve en çok noktaya ulaşım 
sağlayan hava yolu olma özelliğini başarılarıyla devam etmeyi amaçlamaktadır (THY Yıllık Rapor, 
2015:18).  
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Görsel 4. THY Kurumsal Web Sayfası 

Kaynak: www.turkishairlines.com 

Görsel 5’de yer alan tanıtım broşüründe, kurumun logosu ve firmanın ismi uçak giydirmede 
kullanılmıştır. Uçağın kuyruk ve kanat uçlarında logosu gövdesinde isi firma ismi yer almıştır. Bu 
tanıtım broşüründe firmanın ismi logosu ve renkleri bulunmaktadır. 

 

Görsel 5. THY Tanıtım Broşürü 

Kaynak: www.turkishairlines.com 

Türk Hava Yolları yeni sloganı, ‘Dünya Daha Büyük Keşfet’ olarak belirlemiştir. Uluslararası ağıyla 
bütün yolcularından gelen talepleri doğru bir şekilde analiz ederek stratejilerini belirlemektedir. 

uçtuğu ülke sayısını 113’e, uçuş noktasını ise 287’ye yükseltmiştir. Türk 
Yolları dünyanın en fazla dış hat noktasına uçan hava yoludur. Ayrıca dünyada en fazla uçuş ağına 
sahip dördüncü hava yoludur. Orta Doğu ve Afrika da en çok bağlantı ağı olan hava yoludur. Türk 
Hava Yolları İstanbul’da açılacak olan 3. Havalimanı ile İstanbul’un konumundan kaynaklı transit ve 
direk yolcu avantajıyla yolcu potansiyelini arttırmayı ve en çok tercih edilen ve en çok noktaya ulaşım 
sağlayan hava yolu olma özelliğini başarılarıyla devam etmeyi amaçlamaktadır (THY Yıllık Rapor, 

 

Görsel 5’de yer alan tanıtım broşüründe, kurumun logosu ve firmanın ismi uçak giydirmede 
desinde isi firma ismi yer almıştır. Bu 

 

Daha Büyük Keşfet’ olarak belirlemiştir. Uluslararası ağıyla 
doğru bir şekilde analiz ederek stratejilerini belirlemektedir. 

uçtuğu ülke sayısını 113’e, uçuş noktasını ise 287’ye yükseltmiştir. Türk Hava 
Yolları dünyanın en fazla dış hat noktasına uçan hava yoludur. Ayrıca dünyada en fazla uçuş ağına 
sahip dördüncü hava yoludur. Orta Doğu ve Afrika da en çok bağlantı ağı olan hava yoludur. Türk 

İstanbul’un konumundan kaynaklı transit ve 
direk yolcu avantajıyla yolcu potansiyelini arttırmayı ve en çok tercih edilen ve en çok noktaya ulaşım 
sağlayan hava yolu olma özelliğini başarılarıyla devam etmeyi amaçlamaktadır (THY Yıllık Rapor, 
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Görsel

Kaynak
 

Görsel 6'dayer alan Türk hava Yolları’nın 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 
Sponsorluğunda yer alan kurum kimlik öğeleri bulunmaktadır. Arka fonda bulunun Türk Hava 
Yolları’nın reklamı ve Türk Hava Yolları personelinin kurum kıyafeti ile futb
sunulmaktadır.   

Kurumsal İtibar 

Ülkemizin önde gelen havayolu şirketi olan THY’de itibar yönetimi tüm birimlerin sorumluluğu 
içindedir. Ancak, özellikle İletişim Daire Başkanlığı bünyesinde devam ettirmektedir. Hizmet 
kalitesini içerdeki ve dışarıdaki paydaşlara anlatmak, insanların zihn
oluşturmak için kurumsal iletişim departmanı, dünyanın en iyi medya ajanslarıyla da çalışmalarını 
sürdürmektedir. Şirket bu çalışmalarının sonucunu hem yurt içinde hem de yurt dışında aldığı ödüller 
ile görmektedir. Bunlar, Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi olma ödülleridir ve yurt içinde en itibarlı 
şirketler sıralamasında hep üst sıralarda yer almaktadır. Bu da şirket itibarı ile 
açıklanabilmektedir. THY yurt dışında birçok noktaya uçmakta ve yeni pazarlar eklemektedir. 
dışına açıldıkça ve yurt dışı pazarlara marka pazar duruma geldikçe itibar ve kimlik algısını yönetmek 
önemli olmaktadır. 

Yurtiçi ve yurtdışı yaptığı reklamlar ile marka algısını pekiştiren THY aynı zamanda sponsorluk 
çalışmalarında da öncü bir markad
takımlarıyla imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çeken THY, Avrupa’nın diğer liglerindeki 
takımlarla da anlaşarak çıkışını sürdürmektedir (Özkan, 2010: 176).

Türk Hava Yollarının tanıtımında yararlandığı tüm iletişim faaliyetlerinin, yolcular ve müşterileri 
üzerinde yarattığı izlenimlerinin, ödüllerden aldıkları başarıların, misafirlerde oluşturdukları ilk algıyı 
ifade eder. Türk Hava Yolları kurumsal itibarını ve kurum kimliğini önemsemekt
felsefeden, kurum tanıtımından, yaptığı işlerden ve müşterisini önemsediğinden anlaşılmaktadır. Türk 
hava yolları köklü bir firmadır ve kullandığı logo, renkler ve geliştiği aşamalar onun köklü ve itibarını, 
kimliğini, görünürlüğünü vurgulamaktadır.
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rsel6. THY 2016 Avrupa Şampiyonası Sponsorluğu 

Kaynak: THY Yıllık Faaliyet Raporu, 2016: 22 

Görsel 6'dayer alan Türk hava Yolları’nın 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 
Sponsorluğunda yer alan kurum kimlik öğeleri bulunmaktadır. Arka fonda bulunun Türk Hava 
Yolları’nın reklamı ve Türk Hava Yolları personelinin kurum kıyafeti ile futbolculara ikramı 

Ülkemizin önde gelen havayolu şirketi olan THY’de itibar yönetimi tüm birimlerin sorumluluğu 
içindedir. Ancak, özellikle İletişim Daire Başkanlığı bünyesinde devam ettirmektedir. Hizmet 
kalitesini içerdeki ve dışarıdaki paydaşlara anlatmak, insanların zihninde ve kalbinde güzel bir kimlik 
oluşturmak için kurumsal iletişim departmanı, dünyanın en iyi medya ajanslarıyla da çalışmalarını 
sürdürmektedir. Şirket bu çalışmalarının sonucunu hem yurt içinde hem de yurt dışında aldığı ödüller 

, Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi olma ödülleridir ve yurt içinde en itibarlı 
şirketler sıralamasında hep üst sıralarda yer almaktadır. Bu da şirket itibarı ile 

THY yurt dışında birçok noktaya uçmakta ve yeni pazarlar eklemektedir. 
dışına açıldıkça ve yurt dışı pazarlara marka pazar duruma geldikçe itibar ve kimlik algısını yönetmek 

Yurtiçi ve yurtdışı yaptığı reklamlar ile marka algısını pekiştiren THY aynı zamanda sponsorluk 
çalışmalarında da öncü bir markadır. Barselona ve Manchester United gibi dünyanın dev futbol 
takımlarıyla imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çeken THY, Avrupa’nın diğer liglerindeki 
takımlarla da anlaşarak çıkışını sürdürmektedir (Özkan, 2010: 176). 

da yararlandığı tüm iletişim faaliyetlerinin, yolcular ve müşterileri 
üzerinde yarattığı izlenimlerinin, ödüllerden aldıkları başarıların, misafirlerde oluşturdukları ilk algıyı 
ifade eder. Türk Hava Yolları kurumsal itibarını ve kurum kimliğini önemsemektedir. Bu uyguladığı 
felsefeden, kurum tanıtımından, yaptığı işlerden ve müşterisini önemsediğinden anlaşılmaktadır. Türk 
hava yolları köklü bir firmadır ve kullandığı logo, renkler ve geliştiği aşamalar onun köklü ve itibarını, 

gulamaktadır. 

 

Görsel 6'dayer alan Türk hava Yolları’nın 2016’da Fransa’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası 
Sponsorluğunda yer alan kurum kimlik öğeleri bulunmaktadır. Arka fonda bulunun Türk Hava 

olculara ikramı 

Ülkemizin önde gelen havayolu şirketi olan THY’de itibar yönetimi tüm birimlerin sorumluluğu 
içindedir. Ancak, özellikle İletişim Daire Başkanlığı bünyesinde devam ettirmektedir. Hizmet 

inde ve kalbinde güzel bir kimlik 
oluşturmak için kurumsal iletişim departmanı, dünyanın en iyi medya ajanslarıyla da çalışmalarını 
sürdürmektedir. Şirket bu çalışmalarının sonucunu hem yurt içinde hem de yurt dışında aldığı ödüller 

, Avrupa’nın en iyi havayolu şirketi olma ödülleridir ve yurt içinde en itibarlı 
şirketler sıralamasında hep üst sıralarda yer almaktadır. Bu da şirket itibarı ile 

THY yurt dışında birçok noktaya uçmakta ve yeni pazarlar eklemektedir. Yurt 
dışına açıldıkça ve yurt dışı pazarlara marka pazar duruma geldikçe itibar ve kimlik algısını yönetmek 

Yurtiçi ve yurtdışı yaptığı reklamlar ile marka algısını pekiştiren THY aynı zamanda sponsorluk 
ır. Barselona ve Manchester United gibi dünyanın dev futbol 

takımlarıyla imzaladığı sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çeken THY, Avrupa’nın diğer liglerindeki 

da yararlandığı tüm iletişim faaliyetlerinin, yolcular ve müşterileri 
üzerinde yarattığı izlenimlerinin, ödüllerden aldıkları başarıların, misafirlerde oluşturdukları ilk algıyı 

edir. Bu uyguladığı 
felsefeden, kurum tanıtımından, yaptığı işlerden ve müşterisini önemsediğinden anlaşılmaktadır. Türk 
hava yolları köklü bir firmadır ve kullandığı logo, renkler ve geliştiği aşamalar onun köklü ve itibarını, 
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Türk hava yollarının 2017 yılında aldığı ödüller ise şöyledir (www.turkishairlines.com): dünya da 
reklamcılık yarışmaları arasında önemli sırada yer alan Epica, 
kampanyası için Türk Hava Yolları’na altın ödül vermi
değerlendirme grubu Skytrax 2017 en iyi hava yollarını seçti. ‘En İyi Business Class İkram Servisi’, 
‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı’ ve ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ 
ödüllerine yine Türk Hava Yolları sahip oldu. Bunun dışında 2017 yılında dünyadaki yükselen piyasa 
kredilerini ele alan tek entegre pazar istihbarat platformu olan ‘Bonds&Loans’ yaptığı değerlendirme 
sonucunda Türk Hava Yolları uçak finansmanı alanında ‘Yılın En İyi Ulaşt
Finansmanı’, ‘Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı’ ve ‘ Yılın En İyi Yapılandırılmış 
Finansmanı’ ödüllerine sahip oldu. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları bu alanda da öncü olmaktadır.
vatandaşlık prensibiyle, çocuklar ve toplumun tüm kesimlerine her alanda destek sağlamaktadır. 
Kültür-sanat, çevre, spor ve sağlık alanlarında toplumun bir parçası ve toplumun ihtiyaçlarını 
önemseyen bir hava yolu olmak için çabalamaktadır. Türk 
sosyal sorumluluk alanlarında ücretsiz kargo taşımacılığını üstlenmiştir. Nepal depreminde de gönüllü 
çalışmalarda bulunmuştur (THY Yıllık Rapor, 2015: 60). THY şirket içi gönüllüler ve paydaşlarıyla 
birlikte 2016 yılında sosyal sorumluluk projeleri oluşturmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında öncelikli 
çocuklar olan birçok insana ulaşmıştır. THY sosyal sorumluluk olarak çevreye verdiği öneme de 
değinmektedir. THY yakıt miktarını azaltarak hem hava kirliliğine hem de ya
sağlamaktadır. Bunun dışında kurum içi kaynakların tüketimini en aza indirerek hem de geri 
dönüşümünü sağlayarak çevre dostu çalışmalar yapmaktadır (THY Yıllık Faaliyet Raporu, 2016: 25).

THY’nin 2016 yılında destek verdiği kurumsal so
Bilgisayar Sınıfları Kurulumu Projesi, Bilim Sponsorlukları ve Bilim Şenlikleri, yurt içinde ve Afrika 
başta olmak üzere birçok ülkede eğitim ve yardıma muhtaç insanlara yönelik gönüllülük çalışmaları, 
Etiyopya Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede katarak projesi; Addıs Ababa Katarakt Projesi, (THY 
Faaliyet Raporu 2016: 83). İklim değişikliğini yavaşlatmak, karbon salınımını azaltmak amacıyla 
Anadolu’nun çeşitli illerinde çocuklarla birlikte 2014 ve 2015
kanserine dikkat çekmek amacıyla; Meme Kanseri Uçak Giydirmesi, kargo desteği ve kan bağışı 
projeleriyle, Kızılay projeleri bulunmaktadır (THY Yıllık Rapor, 2015: 60).

THY’nin Afrika ülkeleri için yardımları ücretsiz 
çeşitli yardım projelerinde bulunmaktadır. Afrika’nın en önemli hava yollarından olan Türk Hava 
Yolları bu sayede hem insani yardım hem de kültürel kaynaşması sağlamaktadır. 

Sponsorluk  

Türk Hava Yolları marka bilinirliği için sponsorluklar önemli yere sahiptir ve uluslararası tanınmış 
firmalarla sponsorluk anlaşmaları bulunmaktadır. THY’nin 2017 sponsorluk anlaşmaları şöyledir: 

Golf; Turkish Airlines Open, Turkish Airlines Ladies Open Golf Turnuvası, 
Golf Cup, Turkish Airlines Challenge. THY Golf sponsorluğuna verdiği önemle ülkemizde hem golf 
sporunu yaygınlaştırmak hem de dünyaca ünlü sporculara ve yurt dışından gelen golf tutkunlarına 
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Türk hava yollarının 2017 yılında aldığı ödüller ise şöyledir (www.turkishairlines.com): dünya da 
reklamcılık yarışmaları arasında önemli sırada yer alan Epica, ‘Batman v. Superman’
kampanyası için Türk Hava Yolları’na altın ödül vermiştir. Ayrıca uluslararası hava taşımacılığı 
değerlendirme grubu Skytrax 2017 en iyi hava yollarını seçti. ‘En İyi Business Class İkram Servisi’, 
‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı’ ve ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ 

Türk Hava Yolları sahip oldu. Bunun dışında 2017 yılında dünyadaki yükselen piyasa 
kredilerini ele alan tek entegre pazar istihbarat platformu olan ‘Bonds&Loans’ yaptığı değerlendirme 
sonucunda Türk Hava Yolları uçak finansmanı alanında ‘Yılın En İyi Ulaştırma ve Taşımacılık 
Finansmanı’, ‘Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı’ ve ‘ Yılın En İyi Yapılandırılmış 

 

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları bu alanda da öncü olmaktadır.
vatandaşlık prensibiyle, çocuklar ve toplumun tüm kesimlerine her alanda destek sağlamaktadır. 

sanat, çevre, spor ve sağlık alanlarında toplumun bir parçası ve toplumun ihtiyaçlarını 
önemseyen bir hava yolu olmak için çabalamaktadır. Türk Hava Yolları afet ve acil durumlarda ve 
sosyal sorumluluk alanlarında ücretsiz kargo taşımacılığını üstlenmiştir. Nepal depreminde de gönüllü 
çalışmalarda bulunmuştur (THY Yıllık Rapor, 2015: 60). THY şirket içi gönüllüler ve paydaşlarıyla 

lında sosyal sorumluluk projeleri oluşturmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında öncelikli 
çocuklar olan birçok insana ulaşmıştır. THY sosyal sorumluluk olarak çevreye verdiği öneme de 
değinmektedir. THY yakıt miktarını azaltarak hem hava kirliliğine hem de yakıt maliyetine katkı 
sağlamaktadır. Bunun dışında kurum içi kaynakların tüketimini en aza indirerek hem de geri 
dönüşümünü sağlayarak çevre dostu çalışmalar yapmaktadır (THY Yıllık Faaliyet Raporu, 2016: 25).

THY’nin 2016 yılında destek verdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleri şunlardır: Çocuklar için; 
Bilgisayar Sınıfları Kurulumu Projesi, Bilim Sponsorlukları ve Bilim Şenlikleri, yurt içinde ve Afrika 
başta olmak üzere birçok ülkede eğitim ve yardıma muhtaç insanlara yönelik gönüllülük çalışmaları, 

iyopya Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede katarak projesi; Addıs Ababa Katarakt Projesi, (THY 
Faaliyet Raporu 2016: 83). İklim değişikliğini yavaşlatmak, karbon salınımını azaltmak amacıyla 
Anadolu’nun çeşitli illerinde çocuklarla birlikte 2014 ve 2015’de yapılan proje 1 Milyon Fidan, meme 
kanserine dikkat çekmek amacıyla; Meme Kanseri Uçak Giydirmesi, kargo desteği ve kan bağışı 
projeleriyle, Kızılay projeleri bulunmaktadır (THY Yıllık Rapor, 2015: 60). 

THY’nin Afrika ülkeleri için yardımları ücretsiz kargo ile taşımaktadır. Ayrıca bu ülkeler için THY de 
çeşitli yardım projelerinde bulunmaktadır. Afrika’nın en önemli hava yollarından olan Türk Hava 
Yolları bu sayede hem insani yardım hem de kültürel kaynaşması sağlamaktadır.  

rı marka bilinirliği için sponsorluklar önemli yere sahiptir ve uluslararası tanınmış 
firmalarla sponsorluk anlaşmaları bulunmaktadır. THY’nin 2017 sponsorluk anlaşmaları şöyledir: 

Golf; Turkish Airlines Open, Turkish Airlines Ladies Open Golf Turnuvası, Turkish Airlines World 
Golf Cup, Turkish Airlines Challenge. THY Golf sponsorluğuna verdiği önemle ülkemizde hem golf 
sporunu yaygınlaştırmak hem de dünyaca ünlü sporculara ve yurt dışından gelen golf tutkunlarına 

Türk hava yollarının 2017 yılında aldığı ödüller ise şöyledir (www.turkishairlines.com): dünya da 
‘Batman v. Superman’ reklam 

ştir. Ayrıca uluslararası hava taşımacılığı 
değerlendirme grubu Skytrax 2017 en iyi hava yollarını seçti. ‘En İyi Business Class İkram Servisi’, 
‘En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı’ ve ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi’ 

Türk Hava Yolları sahip oldu. Bunun dışında 2017 yılında dünyadaki yükselen piyasa 
kredilerini ele alan tek entegre pazar istihbarat platformu olan ‘Bonds&Loans’ yaptığı değerlendirme 

ırma ve Taşımacılık 
Finansmanı’, ‘Yılın En İyi Ticaret ve İhracat Finansmanı’ ve ‘ Yılın En İyi Yapılandırılmış 

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları bu alanda da öncü olmaktadır. Kurumsal 
vatandaşlık prensibiyle, çocuklar ve toplumun tüm kesimlerine her alanda destek sağlamaktadır. 

sanat, çevre, spor ve sağlık alanlarında toplumun bir parçası ve toplumun ihtiyaçlarını 
Hava Yolları afet ve acil durumlarda ve 

sosyal sorumluluk alanlarında ücretsiz kargo taşımacılığını üstlenmiştir. Nepal depreminde de gönüllü 
çalışmalarda bulunmuştur (THY Yıllık Rapor, 2015: 60). THY şirket içi gönüllüler ve paydaşlarıyla 

lında sosyal sorumluluk projeleri oluşturmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında öncelikli 
çocuklar olan birçok insana ulaşmıştır. THY sosyal sorumluluk olarak çevreye verdiği öneme de 

kıt maliyetine katkı 
sağlamaktadır. Bunun dışında kurum içi kaynakların tüketimini en aza indirerek hem de geri 
dönüşümünü sağlayarak çevre dostu çalışmalar yapmaktadır (THY Yıllık Faaliyet Raporu, 2016: 25). 

syal sorumluluk projeleri şunlardır: Çocuklar için; 
Bilgisayar Sınıfları Kurulumu Projesi, Bilim Sponsorlukları ve Bilim Şenlikleri, yurt içinde ve Afrika 
başta olmak üzere birçok ülkede eğitim ve yardıma muhtaç insanlara yönelik gönüllülük çalışmaları, 

iyopya Sağlık Bakanlığına bağlı bir hastanede katarak projesi; Addıs Ababa Katarakt Projesi, (THY 
Faaliyet Raporu 2016: 83). İklim değişikliğini yavaşlatmak, karbon salınımını azaltmak amacıyla 

’de yapılan proje 1 Milyon Fidan, meme 
kanserine dikkat çekmek amacıyla; Meme Kanseri Uçak Giydirmesi, kargo desteği ve kan bağışı 

kargo ile taşımaktadır. Ayrıca bu ülkeler için THY de 
çeşitli yardım projelerinde bulunmaktadır. Afrika’nın en önemli hava yollarından olan Türk Hava 

rı marka bilinirliği için sponsorluklar önemli yere sahiptir ve uluslararası tanınmış 
firmalarla sponsorluk anlaşmaları bulunmaktadır. THY’nin 2017 sponsorluk anlaşmaları şöyledir:  

Turkish Airlines World 
Golf Cup, Turkish Airlines Challenge. THY Golf sponsorluğuna verdiği önemle ülkemizde hem golf 
sporunu yaygınlaştırmak hem de dünyaca ünlü sporculara ve yurt dışından gelen golf tutkunlarına 
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Türkiye’yi tanıtmayı amaçlamaktadır. Golf 
binlerce kişi bu turnuvalar için Antalya’ya gelmektedir.

Futbol;  Türkiye A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Bursaspor, Trabzonspor, FK 
Sarajevo ve Indy Eleven. THY A Milli Futbol takı
bulunmaktadır, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün futbol, basketbol, voleybol oyuncularının yıllardır 
resmi taşıyıcısıdır. Galatasaray Spor Kulübünün futbol, basketbol, voleybol erkek ve bayan 
takımlarının ana ulaşım sponsorudur. Trabzonspor’un ana ulaşım sponsorudur. FK Sarajevo’un forma 
sponsorudur. Kuzey Amerika Futbol Liginde olan Indy Eleven’ın uluslararası hava yolu ortağı ve 
forma arkası sponsorudur. 

Basketbol; Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın ana sponsorudur, Tur
yılından beri düzenlenen 24 Avrupa takımının katılımıyla gerçekleşen turnuvadır. THY isim 
sponsorluğu ile 2020’ye kadar Turkish Airlines Euroleague ismini almıştır.

Rugby; Avrupa Rugby Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Rugby Challeng

THY diğer spor sponsorluklarında; dalış sporunda THY Şahika Ercümen’in sponsorudur. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 100 ülkede canlı yayınlanmakta ve yaklaşık 150 sporcunun 
katılımıyla gerçekleşen turun ana sponsoru THY’dir
Dünya’nın ünlü atlı spor festivallerinden Chio Aachen’ınsponsorudur. Finlandiya’nın ünlü buz hokeyi 
kulüplerinden olan IFK Helsinki’nin ana sponsorudur. Amerikan futbolunda Superbowl olarak bilinen 
Amerikan Ulusal Futbol Ligi final maçında reklam köşesinde THY’nin de Batman&Superman ve 
Morgan Freeman ile çekilen reklam filmi yer almıştır. 

BATMAN vs. SUPERMAN Adaletin Şafağı filmine sponsor olarak ilk kez bir Türk markası bir 
Hollywood yapımına sponsor olmuştur. 35
başrol oyuncuları Ben Affleck, Henry Cavill ve JesseEisenberg’le iki ayrı reklam filmi çekilmiştir. 
THY 777-300 ER tipi uçağını da film temalı
davet etmiştir. 

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol branşında gerçekleştirmiş olan en büyük 
sponsorluktur. Turnuvanın 56 yıllık tarihindeki ilk hava yolu şirketiTHY’dır. Euro 2016, 190 ülkede 
260 TV kanalında canlı yayınlanarak 6 milyar izleyici i
2016: 81). 

Bunların dışında THY’nin daha önceden büyük firmalarla yaptığı çeşitli sponsorlukları vardır. 
Bunların başında Manchester United, Barcelona, Borrusia Dortmund ve İngiliz Chelsea gibi kulüplerle 
imzaladığı sponsorluk anlaşması ve kültür sanat dalında Ertuğrul filmi, Antalya Altın Portakal Film 
Festivali, Boğaziçi Film Festivali, Antalya Piyano Festivali, Montreal Ja
Turkey Ravilyonu ve Oslo World Music Festivali gibi birçok kültür sanat alanında sponsorluklar 
verilmektedir.  

Etkinlik Yönetimi 

Kurum çalışanlarına yönelik etkinlikler düzenlemektedir. Çünkü çalışanların sağlıkları ve moralleri 
onların önceliği olmaktadır. Bu sebeple birçok sürpriz aktiviteler sağlayarak çalışanlarını mutlu 
olmasını ve bağlılığını sağlamayı ve motivasyonlarını arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca verdiği 
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Türkiye’yi tanıtmayı amaçlamaktadır. Golf turnuvaları Antalya Belek’te yapılmaktadır ve her sene 
binlerce kişi bu turnuvalar için Antalya’ya gelmektedir. 

Futbol;  Türkiye A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Bursaspor, Trabzonspor, FK 
Sarajevo ve Indy Eleven. THY A Milli Futbol takımının her aşamasında yıllardır yanında 
bulunmaktadır, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün futbol, basketbol, voleybol oyuncularının yıllardır 
resmi taşıyıcısıdır. Galatasaray Spor Kulübünün futbol, basketbol, voleybol erkek ve bayan 

rudur. Trabzonspor’un ana ulaşım sponsorudur. FK Sarajevo’un forma 
sponsorudur. Kuzey Amerika Futbol Liginde olan Indy Eleven’ın uluslararası hava yolu ortağı ve 

Basketbol; Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın ana sponsorudur, Turkish Airlines Euroleague 2000 
yılından beri düzenlenen 24 Avrupa takımının katılımıyla gerçekleşen turnuvadır. THY isim 
sponsorluğu ile 2020’ye kadar Turkish Airlines Euroleague ismini almıştır. 

Rugby; Avrupa Rugby Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Rugby Challenge Cup’un ana sponsorudur.

THY diğer spor sponsorluklarında; dalış sporunda THY Şahika Ercümen’in sponsorudur. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 100 ülkede canlı yayınlanmakta ve yaklaşık 150 sporcunun 
katılımıyla gerçekleşen turun ana sponsoru THY’dir. İstanbul Maratonunun ulaşım sponsorudur. 
Dünya’nın ünlü atlı spor festivallerinden Chio Aachen’ınsponsorudur. Finlandiya’nın ünlü buz hokeyi 
kulüplerinden olan IFK Helsinki’nin ana sponsorudur. Amerikan futbolunda Superbowl olarak bilinen 

Futbol Ligi final maçında reklam köşesinde THY’nin de Batman&Superman ve 
Morgan Freeman ile çekilen reklam filmi yer almıştır.  

BATMAN vs. SUPERMAN Adaletin Şafağı filmine sponsor olarak ilk kez bir Türk markası bir 
Hollywood yapımına sponsor olmuştur. 350 milyon dolar bütçeli film sponsorluğu kapsamında filmin 
başrol oyuncuları Ben Affleck, Henry Cavill ve JesseEisenberg’le iki ayrı reklam filmi çekilmiştir. 

300 ER tipi uçağını da film temalı giydirmiştir. Filmin her iki galasına da THY yolcuların

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol branşında gerçekleştirmiş olan en büyük 
sponsorluktur. Turnuvanın 56 yıllık tarihindeki ilk hava yolu şirketiTHY’dır. Euro 2016, 190 ülkede 
260 TV kanalında canlı yayınlanarak 6 milyar izleyici ile buluşmuştur (THY Yıllık Faaliyet Raporu 

Bunların dışında THY’nin daha önceden büyük firmalarla yaptığı çeşitli sponsorlukları vardır. 
Manchester United, Barcelona, Borrusia Dortmund ve İngiliz Chelsea gibi kulüplerle 

ve kültür sanat dalında Ertuğrul filmi, Antalya Altın Portakal Film 
Festivali, Boğaziçi Film Festivali, Antalya Piyano Festivali, Montreal Jazz Festivali, Expo Milano 
Turkey Ravilyonu ve Oslo World Music Festivali gibi birçok kültür sanat alanında sponsorluklar 

Kurum çalışanlarına yönelik etkinlikler düzenlemektedir. Çünkü çalışanların sağlıkları ve moralleri 
nların önceliği olmaktadır. Bu sebeple birçok sürpriz aktiviteler sağlayarak çalışanlarını mutlu 

olmasını ve bağlılığını sağlamayı ve motivasyonlarını arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca verdiği 

turnuvaları Antalya Belek’te yapılmaktadır ve her sene 

Futbol;  Türkiye A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş JK, Galatasaray SK, Bursaspor, Trabzonspor, FK 
mının her aşamasında yıllardır yanında 

bulunmaktadır, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün futbol, basketbol, voleybol oyuncularının yıllardır 
resmi taşıyıcısıdır. Galatasaray Spor Kulübünün futbol, basketbol, voleybol erkek ve bayan 

rudur. Trabzonspor’un ana ulaşım sponsorudur. FK Sarajevo’un forma 
sponsorudur. Kuzey Amerika Futbol Liginde olan Indy Eleven’ın uluslararası hava yolu ortağı ve 

kish Airlines Euroleague 2000 
yılından beri düzenlenen 24 Avrupa takımının katılımıyla gerçekleşen turnuvadır. THY isim 

e Cup’un ana sponsorudur. 

THY diğer spor sponsorluklarında; dalış sporunda THY Şahika Ercümen’in sponsorudur. 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 100 ülkede canlı yayınlanmakta ve yaklaşık 150 sporcunun 

. İstanbul Maratonunun ulaşım sponsorudur. 
Dünya’nın ünlü atlı spor festivallerinden Chio Aachen’ınsponsorudur. Finlandiya’nın ünlü buz hokeyi 
kulüplerinden olan IFK Helsinki’nin ana sponsorudur. Amerikan futbolunda Superbowl olarak bilinen 

Futbol Ligi final maçında reklam köşesinde THY’nin de Batman&Superman ve 

BATMAN vs. SUPERMAN Adaletin Şafağı filmine sponsor olarak ilk kez bir Türk markası bir 
0 milyon dolar bütçeli film sponsorluğu kapsamında filmin 

başrol oyuncuları Ben Affleck, Henry Cavill ve JesseEisenberg’le iki ayrı reklam filmi çekilmiştir. 
giydirmiştir. Filmin her iki galasına da THY yolcularını 

EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası futbol branşında gerçekleştirmiş olan en büyük 
sponsorluktur. Turnuvanın 56 yıllık tarihindeki ilk hava yolu şirketiTHY’dır. Euro 2016, 190 ülkede 

le buluşmuştur (THY Yıllık Faaliyet Raporu 

Bunların dışında THY’nin daha önceden büyük firmalarla yaptığı çeşitli sponsorlukları vardır. 
Manchester United, Barcelona, Borrusia Dortmund ve İngiliz Chelsea gibi kulüplerle 

ve kültür sanat dalında Ertuğrul filmi, Antalya Altın Portakal Film 
zz Festivali, Expo Milano 

Turkey Ravilyonu ve Oslo World Music Festivali gibi birçok kültür sanat alanında sponsorluklar 

Kurum çalışanlarına yönelik etkinlikler düzenlemektedir. Çünkü çalışanların sağlıkları ve moralleri 
nların önceliği olmaktadır. Bu sebeple birçok sürpriz aktiviteler sağlayarak çalışanlarını mutlu 

olmasını ve bağlılığını sağlamayı ve motivasyonlarını arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca verdiği 
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eğitimlerle hem kariyerleri için hem de verimliliği arttırmak 
sağlamaktadır (THY Yıllık Rapor, 2015: 19).
çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Yarışmalarda hediye biletler ve özel günlerde özel hediyeler 
vermektedir.Türk Hava Yolları için mutlu çalışanlar ve müşteriler başarılı bir kurumu ortaya 
çıkarmaktadır. 

Pilot ve Kabin Memurları Mezuniyet töreni, yeni hat açılışı törenleri gibi bir dizi etkinlik yıl boyunca 
Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilmektedir. Türk Hava 
doğum günü olan personel listesi yayınlanarak iyi dileklerle doğum günleri hatırlanmaktadır. Ayrıca 
çalışanlara yönelik, yarışma, piknik vb etkinlik düzenlenmektedir (THY ile Yapılan Görüşme).

Kriz Yönetimi 

Kriz her zaman en üst düzeyde görevli tarafından yönetilmelidir. Kriz durumlarında kaynaktan gelen 
bilgilerin doğruluğundan emin olmadan açıklama yapılmamalıdır. Yapılıyorsa da bütün olanaklar 
kullanılarak farklı birkaç kaynak tarafından bilgiler doğrulanmalıdır. Krizde
verilmemelidir. Önce yarım saatte bir sonra saat başı medyaya sürekli yeni bir takım bilgiler 
verilmelidir. Medya ve kamuoyu kriz iletişimi yönetiminde sürekli olarak doğru bilgiyle 
beslenmelidir(Özkan, 2010: 174-175).

Türk Hava Yolları’nın 2009’da yaşadığı Amsterdam’daki uçak kazasına yönelik kriz yönetimi 
sürecinde de Türkiye'den bir kriz ekibi Hollanda'ya hareket etmiş ve kriz masası kurulmuştur. 
THY'nın yaptığı kaza sonrasında dönemin Ulaştırma Bakan’ı Binali Yıldırım ve 
Temel Kotil, olayla ilgili gelişmelerden halkı bilgilendirmiştir. 

THY kriz ekibinde; CEO, Uçuş İşletme,Yer İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Departmanı, Sigorta 
Departmanı, Finans, Başkan Vekili, Kalite ve Güvenlik Müdürlükleri, Yönetim Ku
Yardımcısı vardır. Kriz sırasında kurumsal iletişim; web, intranet, telefon, bina içi ekranlar, kapalı 
devre yayın sistemi, mail, kurumsal yayın

Medya İlişkileri 

Türk Hava Yolları'nın medya ile 
sağlanmaktadır. Türk Hava Yolları yerli ve yabancı ajanslardan da medya ilişkileri konusunda destek 
almaktadır. 

Ayrıca Türk Hava Yolları, Facebook, Twitter, Goggle+, Instagram, Linkedin, YouTube
Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dilleriyle hizmet sağlamaktadır. 31 Aralık 2015 
tarihinde yapılan incelemeyle Facebook’ta 7.571.776, YouTube’ta 106.993 ve Twitter’da 1.035.417 
takipçisi bulunmaktadır (THY Yıllık Rapor,2015:62
almaktadır. Sanal basın odasında medya iletişim departmanı bulunmaktadır.
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eğitimlerle hem kariyerleri için hem de verimliliği arttırmak ve marka bilincine sahip olmalarını 
THY Yıllık Rapor, 2015: 19).Türk Hava Yolları çalışanların dışında da misafirleri için 

çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Yarışmalarda hediye biletler ve özel günlerde özel hediyeler 
için mutlu çalışanlar ve müşteriler başarılı bir kurumu ortaya 

Pilot ve Kabin Memurları Mezuniyet töreni, yeni hat açılışı törenleri gibi bir dizi etkinlik yıl boyunca 
Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilmektedir. Türk Hava Yolları'nın kurum içi televizyonda 
doğum günü olan personel listesi yayınlanarak iyi dileklerle doğum günleri hatırlanmaktadır. Ayrıca 
çalışanlara yönelik, yarışma, piknik vb etkinlik düzenlenmektedir (THY ile Yapılan Görüşme).

en üst düzeyde görevli tarafından yönetilmelidir. Kriz durumlarında kaynaktan gelen 
bilgilerin doğruluğundan emin olmadan açıklama yapılmamalıdır. Yapılıyorsa da bütün olanaklar 
kullanılarak farklı birkaç kaynak tarafından bilgiler doğrulanmalıdır. Krizde iletişim önceliği kimseye 
verilmemelidir. Önce yarım saatte bir sonra saat başı medyaya sürekli yeni bir takım bilgiler 
verilmelidir. Medya ve kamuoyu kriz iletişimi yönetiminde sürekli olarak doğru bilgiyle 

175). 

Yolları’nın 2009’da yaşadığı Amsterdam’daki uçak kazasına yönelik kriz yönetimi 
sürecinde de Türkiye'den bir kriz ekibi Hollanda'ya hareket etmiş ve kriz masası kurulmuştur. 
THY'nın yaptığı kaza sonrasında dönemin Ulaştırma Bakan’ı Binali Yıldırım ve THY Genel Müdürü 

olayla ilgili gelişmelerden halkı bilgilendirmiştir.  

THY kriz ekibinde; CEO, Uçuş İşletme,Yer İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Departmanı, Sigorta 
Departmanı, Finans, Başkan Vekili, Kalite ve Güvenlik Müdürlükleri, Yönetim Kurulu ve Başkan 
Yardımcısı vardır. Kriz sırasında kurumsal iletişim; web, intranet, telefon, bina içi ekranlar, kapalı 
devre yayın sistemi, mail, kurumsal yayın-bültenlerle sağlanmaktadır (Özkan, 2010: 190).

Türk Hava Yolları'nın medya ile ilişkileri İletişim Müdürlüğü ve Basın Müşavirliği tarafından 
sağlanmaktadır. Türk Hava Yolları yerli ve yabancı ajanslardan da medya ilişkileri konusunda destek 

Ayrıca Türk Hava Yolları, Facebook, Twitter, Goggle+, Instagram, Linkedin, YouTube
Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dilleriyle hizmet sağlamaktadır. 31 Aralık 2015 
tarihinde yapılan incelemeyle Facebook’ta 7.571.776, YouTube’ta 106.993 ve Twitter’da 1.035.417 

THY Yıllık Rapor,2015:62). Görsel 7'de THY’nin sanal basın odası linki yer 
almaktadır. Sanal basın odasında medya iletişim departmanı bulunmaktadır. 

ve marka bilincine sahip olmalarını 
çalışanların dışında da misafirleri için 

çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Yarışmalarda hediye biletler ve özel günlerde özel hediyeler 
için mutlu çalışanlar ve müşteriler başarılı bir kurumu ortaya 

Pilot ve Kabin Memurları Mezuniyet töreni, yeni hat açılışı törenleri gibi bir dizi etkinlik yıl boyunca 
Yolları'nın kurum içi televizyonda 

doğum günü olan personel listesi yayınlanarak iyi dileklerle doğum günleri hatırlanmaktadır. Ayrıca 
çalışanlara yönelik, yarışma, piknik vb etkinlik düzenlenmektedir (THY ile Yapılan Görüşme). 

en üst düzeyde görevli tarafından yönetilmelidir. Kriz durumlarında kaynaktan gelen 
bilgilerin doğruluğundan emin olmadan açıklama yapılmamalıdır. Yapılıyorsa da bütün olanaklar 

iletişim önceliği kimseye 
verilmemelidir. Önce yarım saatte bir sonra saat başı medyaya sürekli yeni bir takım bilgiler 
verilmelidir. Medya ve kamuoyu kriz iletişimi yönetiminde sürekli olarak doğru bilgiyle 

Yolları’nın 2009’da yaşadığı Amsterdam’daki uçak kazasına yönelik kriz yönetimi 
sürecinde de Türkiye'den bir kriz ekibi Hollanda'ya hareket etmiş ve kriz masası kurulmuştur. 

THY Genel Müdürü 

THY kriz ekibinde; CEO, Uçuş İşletme,Yer İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Departmanı, Sigorta 
rulu ve Başkan 

Yardımcısı vardır. Kriz sırasında kurumsal iletişim; web, intranet, telefon, bina içi ekranlar, kapalı 
bültenlerle sağlanmaktadır (Özkan, 2010: 190). 

ilişkileri İletişim Müdürlüğü ve Basın Müşavirliği tarafından 
sağlanmaktadır. Türk Hava Yolları yerli ve yabancı ajanslardan da medya ilişkileri konusunda destek 

Ayrıca Türk Hava Yolları, Facebook, Twitter, Goggle+, Instagram, Linkedin, YouTube hesaplarında 
Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca ve Almanca dilleriyle hizmet sağlamaktadır. 31 Aralık 2015 
tarihinde yapılan incelemeyle Facebook’ta 7.571.776, YouTube’ta 106.993 ve Twitter’da 1.035.417 

. Görsel 7'de THY’nin sanal basın odası linki yer 
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THY Teknik’in web sitesinde Medya İlişkileri linki bulunmaktadır. Bu linkin altında basın bültenleri, 
logo arşivi, basın arşivi, görsel öğeler ve basın haberleri bulunmaktadır.

4.4.2 Pegasus Hava Yolları 

Bu bölümde Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler
ve halkla ilişkiler uygulamaları incelemeleri yer almaktadır.

Pegasus Hava Yolları Halkla İlişkiler Departmanı

Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler bölümü Kurumsal İletişim Departmanı adı altında 
bulunmaktadır. Departman, Pazarlama Direktörlüğü’ne bağlı faaliyet göstermektedir. Bir Kurumsal 
İletişim Danışmanı ve Kıdemli Uzmanın görev yaptığı bu departman, danışmanlık alınan stratejik 
iletişim danışmanlığı firmasıyla beraber basın iletişimi, kriz iletişi
yönetimi alanlarındaki çalışmaları yürütmektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli Yapılan Görüşme).

Pegasus Hava Yolları Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları

Pegasus Hava Yolları halkla ilişkiler ortam ve araçlarından televizyo
fuarlar, sergiler ve kurum içi iletişim dergisi olmak üzere birçoğunu etkin kullanmaktadır. Pegasus 
basın iletişimi çerçevesinde düzenli bülten gönderimi ve özel haber çalışmalarının yanı sıra dönemsel 
olarak basın toplantısı ve basın gezisi gibi etkinlikler de düzenlemektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli 
Yapılan Görüşme). 
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Görsel 7 THY Sanal Basın Odası 

Kaynak:www.turkishairlines.com 

THY Teknik’in web sitesinde Medya İlişkileri linki bulunmaktadır. Bu linkin altında basın bültenleri, 
logo arşivi, basın arşivi, görsel öğeler ve basın haberleri bulunmaktadır. 

Bu bölümde Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve araçları 
ve halkla ilişkiler uygulamaları incelemeleri yer almaktadır. 

Pegasus Hava Yolları Halkla İlişkiler Departmanı 

Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler bölümü Kurumsal İletişim Departmanı adı altında 
maktadır. Departman, Pazarlama Direktörlüğü’ne bağlı faaliyet göstermektedir. Bir Kurumsal 

İletişim Danışmanı ve Kıdemli Uzmanın görev yaptığı bu departman, danışmanlık alınan stratejik 
iletişim danışmanlığı firmasıyla beraber basın iletişimi, kriz iletişimi, sponsorluk yönetimi, etkinlik 
yönetimi alanlarındaki çalışmaları yürütmektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli Yapılan Görüşme).

Pegasus Hava Yolları Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları 

Pegasus Hava Yolları halkla ilişkiler ortam ve araçlarından televizyon, radyo, bülten, afişler, panolar, 
fuarlar, sergiler ve kurum içi iletişim dergisi olmak üzere birçoğunu etkin kullanmaktadır. Pegasus 
basın iletişimi çerçevesinde düzenli bülten gönderimi ve özel haber çalışmalarının yanı sıra dönemsel 

ntısı ve basın gezisi gibi etkinlikler de düzenlemektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli 

 

 

 

 

THY Teknik’in web sitesinde Medya İlişkileri linki bulunmaktadır. Bu linkin altında basın bültenleri, 

örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve araçları 

Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler bölümü Kurumsal İletişim Departmanı adı altında 
maktadır. Departman, Pazarlama Direktörlüğü’ne bağlı faaliyet göstermektedir. Bir Kurumsal 

İletişim Danışmanı ve Kıdemli Uzmanın görev yaptığı bu departman, danışmanlık alınan stratejik 
mi, sponsorluk yönetimi, etkinlik 

yönetimi alanlarındaki çalışmaları yürütmektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli Yapılan Görüşme). 

n, radyo, bülten, afişler, panolar, 
fuarlar, sergiler ve kurum içi iletişim dergisi olmak üzere birçoğunu etkin kullanmaktadır. Pegasus 
basın iletişimi çerçevesinde düzenli bülten gönderimi ve özel haber çalışmalarının yanı sıra dönemsel 

ntısı ve basın gezisi gibi etkinlikler de düzenlemektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli 
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Görsel

Görsel 8'de yer alan kurumsal web sayfasında; ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler, online rezervasyon 
bilgileri, bilet satış ile ilgili bilgiler, yardım gereksinimi olan yolcular hakkında bilgi, yolcu hakları 
bilgilendirme gibi birçok bilgi yer almaktad

Görsel 9. Pegasus Hava Yolları Uçak İçi Dergisi flypgs.com Magazine

Görsel 9'da yer alan Pegasus Hava Yolları Uçak İçi Dergisi flypgs.com Magazine dergiyle Pegasus 
hem kendi tanınırlığını arttırmak hem de bilgilendirmek amaçlı 
reklamlar, birçok konu hakkında yazılar bulunmakta; ayrıca, Pegasus yolcularını uçuşun her adımını 
bilgilendirici yazılarda paylaşmaktadır. Bunlar taşınacak sıvı kısıtlamasından, yurt dışı transfer 
yolculuğuna dair bilgilerdir. 

Görsel
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Görsel 8Pegasus Hava Yolları Web Sayfası 

Kaynak:www.flypgs.com 

Görsel 8'de yer alan kurumsal web sayfasında; ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler, online rezervasyon 
bilgileri, bilet satış ile ilgili bilgiler, yardım gereksinimi olan yolcular hakkında bilgi, yolcu hakları 
bilgilendirme gibi birçok bilgi yer almaktadır.  

9. Pegasus Hava Yolları Uçak İçi Dergisi flypgs.com Magazine

Kaynak:www.flypgs.com 

Görsel 9'da yer alan Pegasus Hava Yolları Uçak İçi Dergisi flypgs.com Magazine dergiyle Pegasus 
hem kendi tanınırlığını arttırmak hem de bilgilendirmek amaçlı kullanmaktadır. Dergi içinde 
reklamlar, birçok konu hakkında yazılar bulunmakta; ayrıca, Pegasus yolcularını uçuşun her adımını 
bilgilendirici yazılarda paylaşmaktadır. Bunlar taşınacak sıvı kısıtlamasından, yurt dışı transfer 

Görsel10Pegasus Mobil Uygulamayı Tanıtan Broşürü 

 

Kaynak:www.flypgs.com 

 

Görsel 8'de yer alan kurumsal web sayfasında; ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgiler, online rezervasyon 
bilgileri, bilet satış ile ilgili bilgiler, yardım gereksinimi olan yolcular hakkında bilgi, yolcu hakları 

9. Pegasus Hava Yolları Uçak İçi Dergisi flypgs.com Magazine 

 

Görsel 9'da yer alan Pegasus Hava Yolları Uçak İçi Dergisi flypgs.com Magazine dergiyle Pegasus 
kullanmaktadır. Dergi içinde 

reklamlar, birçok konu hakkında yazılar bulunmakta; ayrıca, Pegasus yolcularını uçuşun her adımını 
bilgilendirici yazılarda paylaşmaktadır. Bunlar taşınacak sıvı kısıtlamasından, yurt dışı transfer 
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Görsel 10'da yer alan kurumun blog sayfasında da kurumun ismi, renkleri bulunmaktadır. Sosyal 
medya bağlantıları ve kurum hakkında bilgi 
yeni medya çalışmalarını blog uygulamasında aktif şekilde uygulamaktadır. Instagramda, twitterda ve 
diğer medyalarda iç bağlantılar ile blog reklamlarını yapmaktadır. Bu sayede kendini sürekli güncel 
tutabilmektedir ve potansiyel tüm müşterileriyle iletişim halinde kalabilmektedir.

Pegasus Hava Yolları Halkla İlişkiler Uygulamaları

Bu bölümde Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları yer almaktadır. Halkla ilişkiler 
uygulamaları olarak; kurum kimliği, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, sposorluk, medya 
ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi konuları incelenmektedir.

Kurum Kimliği 

Kurum kimliği hava yollarında önemlibir yere sahiptir. Hava yolları uçakların üzerine firmanın ismini 
logosunu ve renklerini yaygın kullanmaktadır. Kurum kimliği unsurları olarak firmalar web 
sayfalarında da kurumun renklerini, logosunu, ismini kullanmakta
Hava Yolları’nın düşük maaliyetli firma felsefesi bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk düşük maaliyetli 
hava yolu firmasıdır.  

Kurum misyonu: “Pegasus havayoluyla yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanmaktadır. Pegasus 
Ailesi, tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte bunun için çalışmaktadır”. Kurum vizyonu: “Yenilikçi, 
akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımla bölgede lider, ekonomik havayolu olmaktır”.

Pegasus Hava Yolları personelinin iş kıyafetinde, bilet üzerinde, yer hizme
menüde, dergisinde ve bunun gibi birçok alanda Pegasus kurum kimliği görsel unsurlarına yer 
vermektedir. Pegaus’un isim anlamı yunan mitolojisinden gelmektedir anlamı ‘kanatlı at’tır. 
Türkçe’de Tulpar, Farsça da Burak olarak geç

Kurumsal İtibar  

Dönemsel kampanyalar düzenleyerek uygun fiyatlarla herkesin uçmasını hedeflemektedir. Bunun 
yanında ek paketlerle avantajlarını yolcularına sunmaktadır. Ayrıca Pegasus gezmeyi özendiren 
uygulamaları ile insanların çok  seyahat e
En Avantajlı Fiyatlarla Uçak Bileti, 
uygulamalarıyla misafirlerine birçok avantaj sunmaktadır.

Pegasus Atlayıp Gitsem Kampanyası sosyal medya 
hafta sonunu değerlendirmek isteyen misafirlerine ilham vererek yolculuğa çıkmalarını sağlamıştır. Bu 
kampanya YouTube’da1 milyon 175 bin izlenmiş, Twitter’da 1,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Diğer 
sosyal medya mecralarında da kampanya binlerce insana ulaşmıştır. Pegasus dijital dünya da daha 
geniş kitleye ulaşmayı hedeflemektedir.

Pegasus kurumsal itibar altında iş stratejileriyle örtüşen sosyal sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştirmeyi, finansal alanda sağlam old
algısını vermeyi hedeflemektedir. Aldığı ödüllerle de bunları pekiştirmektedir.
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Görsel 10'da yer alan kurumun blog sayfasında da kurumun ismi, renkleri bulunmaktadır. Sosyal 
medya bağlantıları ve kurum hakkında bilgi fotoğrafları ve bloger yazıları bulunmaktadır. Pegasus 
yeni medya çalışmalarını blog uygulamasında aktif şekilde uygulamaktadır. Instagramda, twitterda ve 
diğer medyalarda iç bağlantılar ile blog reklamlarını yapmaktadır. Bu sayede kendini sürekli güncel 
utabilmektedir ve potansiyel tüm müşterileriyle iletişim halinde kalabilmektedir. 

Pegasus Hava Yolları Halkla İlişkiler Uygulamaları 

Bu bölümde Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları yer almaktadır. Halkla ilişkiler 
um kimliği, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, sposorluk, medya 

ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi konuları incelenmektedir. 

Kurum kimliği hava yollarında önemlibir yere sahiptir. Hava yolları uçakların üzerine firmanın ismini 
logosunu ve renklerini yaygın kullanmaktadır. Kurum kimliği unsurları olarak firmalar web 
sayfalarında da kurumun renklerini, logosunu, ismini kullanmakta, sloganına yer vermektedir. Pegasus 
Hava Yolları’nın düşük maaliyetli firma felsefesi bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk düşük maaliyetli 

Kurum misyonu: “Pegasus havayoluyla yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanmaktadır. Pegasus 
i, tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte bunun için çalışmaktadır”. Kurum vizyonu: “Yenilikçi, 

akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımla bölgede lider, ekonomik havayolu olmaktır”. 

Pegasus Hava Yolları personelinin iş kıyafetinde, bilet üzerinde, yer hizmetleri araçlarında, uçak içi 
menüde, dergisinde ve bunun gibi birçok alanda Pegasus kurum kimliği görsel unsurlarına yer 
vermektedir. Pegaus’un isim anlamı yunan mitolojisinden gelmektedir anlamı ‘kanatlı at’tır. 
Türkçe’de Tulpar, Farsça da Burak olarak geçmektedir.  

Dönemsel kampanyalar düzenleyerek uygun fiyatlarla herkesin uçmasını hedeflemektedir. Bunun 
yanında ek paketlerle avantajlarını yolcularına sunmaktadır. Ayrıca Pegasus gezmeyi özendiren 
uygulamaları ile insanların çok  seyahat etmesine ilham olmaktadır. Uçmanın Kolay Yolu
En Avantajlı Fiyatlarla Uçak Bileti,  Sen Yeter Ki Uçmak İste, Erken Al Ucuz Uç gibi 
uygulamalarıyla misafirlerine birçok avantaj sunmaktadır. 

Pegasus Atlayıp Gitsem Kampanyası sosyal medya sonuçlarını yayınlamıştır. Firma bu kampanyayla 
hafta sonunu değerlendirmek isteyen misafirlerine ilham vererek yolculuğa çıkmalarını sağlamıştır. Bu 
kampanya YouTube’da1 milyon 175 bin izlenmiş, Twitter’da 1,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Diğer 

mecralarında da kampanya binlerce insana ulaşmıştır. Pegasus dijital dünya da daha 
geniş kitleye ulaşmayı hedeflemektedir. 

Pegasus kurumsal itibar altında iş stratejileriyle örtüşen sosyal sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştirmeyi, finansal alanda sağlam olduğunu göstermeyi ve kriz dönemine sağlam hazırlıklı 
algısını vermeyi hedeflemektedir. Aldığı ödüllerle de bunları pekiştirmektedir. 

Görsel 10'da yer alan kurumun blog sayfasında da kurumun ismi, renkleri bulunmaktadır. Sosyal 
fotoğrafları ve bloger yazıları bulunmaktadır. Pegasus 

yeni medya çalışmalarını blog uygulamasında aktif şekilde uygulamaktadır. Instagramda, twitterda ve 
diğer medyalarda iç bağlantılar ile blog reklamlarını yapmaktadır. Bu sayede kendini sürekli güncel 

Bu bölümde Pegasus Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları yer almaktadır. Halkla ilişkiler 
um kimliği, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, sposorluk, medya 

Kurum kimliği hava yollarında önemlibir yere sahiptir. Hava yolları uçakların üzerine firmanın ismini 
logosunu ve renklerini yaygın kullanmaktadır. Kurum kimliği unsurları olarak firmalar web 

, sloganına yer vermektedir. Pegasus 
Hava Yolları’nın düşük maaliyetli firma felsefesi bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk düşük maaliyetli 

Kurum misyonu: “Pegasus havayoluyla yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanmaktadır. Pegasus 
i, tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte bunun için çalışmaktadır”. Kurum vizyonu: “Yenilikçi, 

tleri araçlarında, uçak içi 
menüde, dergisinde ve bunun gibi birçok alanda Pegasus kurum kimliği görsel unsurlarına yer 
vermektedir. Pegaus’un isim anlamı yunan mitolojisinden gelmektedir anlamı ‘kanatlı at’tır. 

Dönemsel kampanyalar düzenleyerek uygun fiyatlarla herkesin uçmasını hedeflemektedir. Bunun 
yanında ek paketlerle avantajlarını yolcularına sunmaktadır. Ayrıca Pegasus gezmeyi özendiren 

Uçmanın Kolay Yolu Pegasus'tan, 
Sen Yeter Ki Uçmak İste, Erken Al Ucuz Uç gibi 

sonuçlarını yayınlamıştır. Firma bu kampanyayla 
hafta sonunu değerlendirmek isteyen misafirlerine ilham vererek yolculuğa çıkmalarını sağlamıştır. Bu 
kampanya YouTube’da1 milyon 175 bin izlenmiş, Twitter’da 1,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Diğer 

mecralarında da kampanya binlerce insana ulaşmıştır. Pegasus dijital dünya da daha 

Pegasus kurumsal itibar altında iş stratejileriyle örtüşen sosyal sorumluluk çalışmaları 
uğunu göstermeyi ve kriz dönemine sağlam hazırlıklı 
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Türk Sivil Havacılık sektöründeki tecrübesini Kasım 2005’de iç hatlara taşıyan Pegasus Havayolları, 
hayata geçirdiği lowcost uygulamalarla, MPR Halkla İlişkiler tarafından hazırlanan, Pegasus’ un bir 
yıllık serüveninde izlediği stratejiler ve yenilikçi uygulamalarını anlatan “Low Cost Modelli Pegasus 
Havayolları, Birinci Yılında Satış Hedeflerini Gerçekleştirdi” başlıklı proje,
arasından “Pazarlama İletişimi” dalında, halkla ilişkiler sektöründeki hizmet kalitesinin 
yükseltilmesini ve mesleki gelişimin desteklenmesini amaçlayan Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü’ 
nü almıştır. Pegasus Havayolları, 2006 yılında 
yılının “En İyi Markası” seçilen Pegasus, Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği ankette yılın “En 
İyi Havayolu Şirketi”, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise “En İyi İşadamı” seçilmiştir. Ali 
Sabancı, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerince de “En Beğenilen İşadamı” seçilmiştir. Pegasus 
Havayolları ayrıca reklamlarındaki stratejik yaklaşımdan dolayı Effie bronz ödülünü, radyo reklamı ile 
Kristal Elma, tam zamanında TV reklamları ile Felis Medya Ödül
olan pazarlama fikrinden dolayı “Think Marketing” devrimci pazarlama ödülünü almıştır. Bu ödüllerin 
yanı sıra www.flypgs.comweb sitesi ile halk oylamasıyla seyahat dalında “En İyi Web Sitesi
ile“Altın Örümcek” sahibi olmuştur. Google Türkiye’ de ise “En Çok Aranan Havayolu Şirketi” 
olurken genel aramada dördüncü sırada yer almıştır (Dikyol, 2007:172).

Pegasus, Fransız Bureau Veritas firması tarafından Operasyonun Emniyetli ve Güvenli yapılmasına 
yönelik periyodik olarak denetlenmektedir. Alman TÜV Rheinland belgelendirme firması kanalıyla 
sahip olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sürekliliği için periyodik olarak 
denetlenmektedir ve Mart 2006 - Mart 2007 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuşlarda zamanın
kalkma oranı %93’ dür. Bu oran Avrupa Havayolları Birliği’nin (AOE/ Association of European 
Airlines) %80,9 olan oranının daha üstündedir. Zamanında kalkış performansında Türkiye’ de bir 
numara olmayı amaçlamakta ve her ay internet sitesinde zamanında k
paylaşmaktadır  (Dikyol, 2007: 180).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Pegasus eğitim, sanat ve spor alanında dönemsel sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmektedir. 
Sürdürülebilir projelerle bunları geliştirmeyi hedeflemekte
Görüşme). 

Pegasus Hava Yolları, otizm ve asperger sendromu olan çocukların ve ailelerinin havayolu 
yolculuklarında çektikleri sıkıntıları biraz olsun aşmalarına yardımcı olmak amacıyla Değer Otizm 
Derneği tarafından yürütülen Değerli Kanatlar projesi altında uçuş simülasyonu programı 
gerçekleştirmiştir. Bu proje Pegasus Hava Yolları tarafından verilen bilgiye göre ilk kez Pegasus 
tesislerinde yapılmıştır (www.ucuyoruzz.com). 

Pegasus filosuna yeni katılan uçaklarına
geleneğini sürdürmektedir. Dünyanın En Güzel Hediyesi kampanyası aracılığıyla bu geleneği 
misafirleri ile paylaşmaya başlayan Pegasus, bu yıl kampanya içeriğini kız çocukları için hayalindeki 
tatili resmettirerek dünyanın en güzel hediyesi yapmaktadır. Bir resim yarışması düzenleyip uçağı 
kazanan kız çocuğunun resmiyle giydirip ve uçağa ismini verecek olan Pegasus bu projesiyle kız 
çocuğu ailelerini de mutlu etmiştir(www.flypgs.com).

Bunların dışında da Pegasus birçok sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Örneğin; 
Sınırlar Eğitimle Birleşiyor projesiyle Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 
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Türk Sivil Havacılık sektöründeki tecrübesini Kasım 2005’de iç hatlara taşıyan Pegasus Havayolları, 
uygulamalarla, MPR Halkla İlişkiler tarafından hazırlanan, Pegasus’ un bir 

yıllık serüveninde izlediği stratejiler ve yenilikçi uygulamalarını anlatan “Low Cost Modelli Pegasus 
Havayolları, Birinci Yılında Satış Hedeflerini Gerçekleştirdi” başlıklı proje, katılan 116 proje 
arasından “Pazarlama İletişimi” dalında, halkla ilişkiler sektöründeki hizmet kalitesinin 
yükseltilmesini ve mesleki gelişimin desteklenmesini amaçlayan Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü’ 
nü almıştır. Pegasus Havayolları, 2006 yılında da birçok ödül almıştır. Haber1.com tarafından 2006 
yılının “En İyi Markası” seçilen Pegasus, Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği ankette yılın “En 
İyi Havayolu Şirketi”, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise “En İyi İşadamı” seçilmiştir. Ali 

, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerince de “En Beğenilen İşadamı” seçilmiştir. Pegasus 
Havayolları ayrıca reklamlarındaki stratejik yaklaşımdan dolayı Effie bronz ödülünü, radyo reklamı ile 
Kristal Elma, tam zamanında TV reklamları ile Felis Medya Ödülünü, farklılaşan ve uygulamada ilk 
olan pazarlama fikrinden dolayı “Think Marketing” devrimci pazarlama ödülünü almıştır. Bu ödüllerin 
yanı sıra www.flypgs.comweb sitesi ile halk oylamasıyla seyahat dalında “En İyi Web Sitesi

uştur. Google Türkiye’ de ise “En Çok Aranan Havayolu Şirketi” 
olurken genel aramada dördüncü sırada yer almıştır (Dikyol, 2007:172). 

Pegasus, Fransız Bureau Veritas firması tarafından Operasyonun Emniyetli ve Güvenli yapılmasına 
enetlenmektedir. Alman TÜV Rheinland belgelendirme firması kanalıyla 

sahip olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sürekliliği için periyodik olarak 
Mart 2007 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuşlarda zamanın

kalkma oranı %93’ dür. Bu oran Avrupa Havayolları Birliği’nin (AOE/ Association of European 
Airlines) %80,9 olan oranının daha üstündedir. Zamanında kalkış performansında Türkiye’ de bir 
numara olmayı amaçlamakta ve her ay internet sitesinde zamanında kalkış performansını yolcularıyla 
paylaşmaktadır  (Dikyol, 2007: 180). 

Pegasus eğitim, sanat ve spor alanında dönemsel sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmektedir. 
Sürdürülebilir projelerle bunları geliştirmeyi hedeflemektedir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli Yapılan 

Pegasus Hava Yolları, otizm ve asperger sendromu olan çocukların ve ailelerinin havayolu 
yolculuklarında çektikleri sıkıntıları biraz olsun aşmalarına yardımcı olmak amacıyla Değer Otizm 

n yürütülen Değerli Kanatlar projesi altında uçuş simülasyonu programı 
gerçekleştirmiştir. Bu proje Pegasus Hava Yolları tarafından verilen bilgiye göre ilk kez Pegasus 
tesislerinde yapılmıştır (www.ucuyoruzz.com).  

Pegasus filosuna yeni katılan uçaklarına Aile Bireylerinin son doğan kız çocuklarının isimlerini verme 
geleneğini sürdürmektedir. Dünyanın En Güzel Hediyesi kampanyası aracılığıyla bu geleneği 
misafirleri ile paylaşmaya başlayan Pegasus, bu yıl kampanya içeriğini kız çocukları için hayalindeki 

resmettirerek dünyanın en güzel hediyesi yapmaktadır. Bir resim yarışması düzenleyip uçağı 
kazanan kız çocuğunun resmiyle giydirip ve uçağa ismini verecek olan Pegasus bu projesiyle kız 
çocuğu ailelerini de mutlu etmiştir(www.flypgs.com). 

Bunların dışında da Pegasus birçok sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Örneğin; 
Sınırlar Eğitimle Birleşiyor projesiyle Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen  39 ilçe birincisi aileleri

Türk Sivil Havacılık sektöründeki tecrübesini Kasım 2005’de iç hatlara taşıyan Pegasus Havayolları, 
uygulamalarla, MPR Halkla İlişkiler tarafından hazırlanan, Pegasus’ un bir 

yıllık serüveninde izlediği stratejiler ve yenilikçi uygulamalarını anlatan “Low Cost Modelli Pegasus 
katılan 116 proje 

arasından “Pazarlama İletişimi” dalında, halkla ilişkiler sektöründeki hizmet kalitesinin 
yükseltilmesini ve mesleki gelişimin desteklenmesini amaçlayan Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü’ 

da birçok ödül almıştır. Haber1.com tarafından 2006 
yılının “En İyi Markası” seçilen Pegasus, Galatasaray Üniversitesi’nin düzenlediği ankette yılın “En 
İyi Havayolu Şirketi”, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise “En İyi İşadamı” seçilmiştir. Ali 

, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerince de “En Beğenilen İşadamı” seçilmiştir. Pegasus 
Havayolları ayrıca reklamlarındaki stratejik yaklaşımdan dolayı Effie bronz ödülünü, radyo reklamı ile 

ünü, farklılaşan ve uygulamada ilk 
olan pazarlama fikrinden dolayı “Think Marketing” devrimci pazarlama ödülünü almıştır. Bu ödüllerin 
yanı sıra www.flypgs.comweb sitesi ile halk oylamasıyla seyahat dalında “En İyi Web Sitesi” 

uştur. Google Türkiye’ de ise “En Çok Aranan Havayolu Şirketi” 

Pegasus, Fransız Bureau Veritas firması tarafından Operasyonun Emniyetli ve Güvenli yapılmasına 
enetlenmektedir. Alman TÜV Rheinland belgelendirme firması kanalıyla 

sahip olduğu ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sürekliliği için periyodik olarak 
Mart 2007 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uçuşlarda zamanında 

kalkma oranı %93’ dür. Bu oran Avrupa Havayolları Birliği’nin (AOE/ Association of European 
Airlines) %80,9 olan oranının daha üstündedir. Zamanında kalkış performansında Türkiye’ de bir 

alkış performansını yolcularıyla 

Pegasus eğitim, sanat ve spor alanında dönemsel sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmektedir. 
dir (Pegasus ile 10 Eylül Tarihli Yapılan 

Pegasus Hava Yolları, otizm ve asperger sendromu olan çocukların ve ailelerinin havayolu 
yolculuklarında çektikleri sıkıntıları biraz olsun aşmalarına yardımcı olmak amacıyla Değer Otizm 

n yürütülen Değerli Kanatlar projesi altında uçuş simülasyonu programı 
gerçekleştirmiştir. Bu proje Pegasus Hava Yolları tarafından verilen bilgiye göre ilk kez Pegasus 

Aile Bireylerinin son doğan kız çocuklarının isimlerini verme 
geleneğini sürdürmektedir. Dünyanın En Güzel Hediyesi kampanyası aracılığıyla bu geleneği 
misafirleri ile paylaşmaya başlayan Pegasus, bu yıl kampanya içeriğini kız çocukları için hayalindeki 

resmettirerek dünyanın en güzel hediyesi yapmaktadır. Bir resim yarışması düzenleyip uçağı 
kazanan kız çocuğunun resmiyle giydirip ve uçağa ismini verecek olan Pegasus bu projesiyle kız 

Bunların dışında da Pegasus birçok sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Örneğin; 
39 ilçe birincisi aileleri 
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maddi bakımdan dezavantajlı olan lise son sınıf öğre
tarihlerinde iki haftalık dil eğitimi için İngiltere’ye gönderilmiştir. Ayrıca 
sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü Sanal Pilotlar için uçuş simülatörü uygulaması 
bulunmaktadır. 

Sponsorluk  

Pegasus Hava Yolları hem dönemsel hem de sürekli alanda sponsorluk faaliyeti sürdürmektedir. Akut 
Kar Sporları Takımı spor seyahatlerini Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 
2013-14 ve 2014-15 sezonlarında sahneye en çok çıkan ta
Olimpiyatları’na ulaşımı için Pegasus sponsor olmuştur. Ayrıca Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol 
Takımı’na da 2015-1016 sezonunda ulaşım destekçisi olarak Pegasus sponsor olmuştur. Ayrıca 
Pegasus, 2009 yılından beri her yıl geleneksel olarak Pegasus Golf Challenge’ı Antalya Kemer’de 
düzenlemektedir. Bunun dışında, Ayvalık Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimine katkıda 
bulunmak için başlattığı bir gönüllülük seferberliği olan “Zeytin Çekirdekleri” projesi kapsamında 
çocuklara yönelik düzenlenen yaz ve kış sanat kampları, özel sanat eğitimleri, ulusal ve uluslararası 
konserler gibi pek çok organizasyon için Zeytin Çekirdeklerinin resmi havayolu görevini 
üstlenmektedir(www.flypgs.com). 

Etkinlik Yönetimi 

Pegasus özel günlerde hem personeli için hem de misafirleri için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 
Resmi bayramlarda kontuarlar bayraklarla balonlarla süslenmektedir. Kurum içi etkinlik yönetimine 
ise insan kaynakları departmanı ilgilenmekte olup; çalışanlarına kuruluş y
özel günlerde şenlik havasında etkinlikler düzenlemektedir. Pegasus Hava Yolları, 8 Martta Dünya 
Kadınlar Gününü uçak içinde pilotları ve bütün çalışan personelini kadınlar ekibinden kurarak ve 
anonsla bütün kadınların gününü kutlayarak kutlamıştır. 

Kriz Yönetimi 

Pegasus Havayolları uçuş ve yer emniyetinin sağlanmasında aşağıdaki ilkeleri uygulamaya büyük 
özen göstermektedir (Dikyol, 2007: 182):

 Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili ulusal ve uluslararası kural ve standartların Pegasu
Havayolları’nda uygulanmasını sağlamaktadır.

 Uçuş ve yer emniyeti hakkında personelini sürekli eğitmektedir.

 Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili raporlamaların yapılmasında bir sınırlama yoktur. Şirketin 
herhangi bir kademesinde yer alan bir kişi, şirketin en
raporlama yapabilmektedir. 

 Çalışanlar tarafından yapılan raporlamalar gizlilik esasında değerlendirilmektedir.

 Yapılan faaliyetlerle ilgili geri bildirim bilgisinin sağlanmasını, şirket kültürünün bir parçası 
olarak görmekte ve bunun oluşması için gerekli ortamı hazırlamaktadır.

 Çalışanların uçuş ve yer emniyeti konuları hakkında Kalite Güvence Departmanı ile bilgi 
paylaşımını teşvik etmektedir.

 Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak personelin uçuş ve yer emniyeti kon
bilincinin arttırılmasını sağlamaktadır.
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maddi bakımdan dezavantajlı olan lise son sınıf öğrencileri Pegasus sponsorluğuyla 7
tarihlerinde iki haftalık dil eğitimi için İngiltere’ye gönderilmiştir. Ayrıca Pegasus Hava Yolları sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü Sanal Pilotlar için uçuş simülatörü uygulaması 

Pegasus Hava Yolları hem dönemsel hem de sürekli alanda sponsorluk faaliyeti sürdürmektedir. Akut 
Kar Sporları Takımı spor seyahatlerini Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 

15 sezonlarında sahneye en çok çıkan takımı Akut Kar Sporları Takımının Kış 
Olimpiyatları’na ulaşımı için Pegasus sponsor olmuştur. Ayrıca Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol 

1016 sezonunda ulaşım destekçisi olarak Pegasus sponsor olmuştur. Ayrıca 
ıl geleneksel olarak Pegasus Golf Challenge’ı Antalya Kemer’de 

düzenlemektedir. Bunun dışında, Ayvalık Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimine katkıda 
bulunmak için başlattığı bir gönüllülük seferberliği olan “Zeytin Çekirdekleri” projesi kapsamında 

cuklara yönelik düzenlenen yaz ve kış sanat kampları, özel sanat eğitimleri, ulusal ve uluslararası 
konserler gibi pek çok organizasyon için Zeytin Çekirdeklerinin resmi havayolu görevini 

rde hem personeli için hem de misafirleri için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 
Resmi bayramlarda kontuarlar bayraklarla balonlarla süslenmektedir. Kurum içi etkinlik yönetimine 
ise insan kaynakları departmanı ilgilenmekte olup; çalışanlarına kuruluş yıl dönümlerinde veya çeşitli 
özel günlerde şenlik havasında etkinlikler düzenlemektedir. Pegasus Hava Yolları, 8 Martta Dünya 
Kadınlar Gününü uçak içinde pilotları ve bütün çalışan personelini kadınlar ekibinden kurarak ve 

utlayarak kutlamıştır.  

Pegasus Havayolları uçuş ve yer emniyetinin sağlanmasında aşağıdaki ilkeleri uygulamaya büyük 
özen göstermektedir (Dikyol, 2007: 182): 

Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili ulusal ve uluslararası kural ve standartların Pegasu
Havayolları’nda uygulanmasını sağlamaktadır. 
Uçuş ve yer emniyeti hakkında personelini sürekli eğitmektedir. 

Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili raporlamaların yapılmasında bir sınırlama yoktur. Şirketin 
herhangi bir kademesinde yer alan bir kişi, şirketin en üst kademesine kadar doğrudan 

 
Çalışanlar tarafından yapılan raporlamalar gizlilik esasında değerlendirilmektedir.

Yapılan faaliyetlerle ilgili geri bildirim bilgisinin sağlanmasını, şirket kültürünün bir parçası 
ve bunun oluşması için gerekli ortamı hazırlamaktadır. 

Çalışanların uçuş ve yer emniyeti konuları hakkında Kalite Güvence Departmanı ile bilgi 
paylaşımını teşvik etmektedir. 

Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak personelin uçuş ve yer emniyeti kon
bilincinin arttırılmasını sağlamaktadır. 

ncileri Pegasus sponsorluğuyla 7-8 Eylül 
Pegasus Hava Yolları sosyal 

sorumluluk projesi kapsamında yürüttüğü Sanal Pilotlar için uçuş simülatörü uygulaması 

Pegasus Hava Yolları hem dönemsel hem de sürekli alanda sponsorluk faaliyeti sürdürmektedir. Akut 
Kar Sporları Takımı spor seyahatlerini Pegasus Hava Yolları ile gerçekleştirmektedir. Türkiye’de 

kımı Akut Kar Sporları Takımının Kış 
Olimpiyatları’na ulaşımı için Pegasus sponsor olmuştur. Ayrıca Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol 

1016 sezonunda ulaşım destekçisi olarak Pegasus sponsor olmuştur. Ayrıca 
ıl geleneksel olarak Pegasus Golf Challenge’ı Antalya Kemer’de 

düzenlemektedir. Bunun dışında, Ayvalık Belediyesi’nin çocukların sosyal gelişimine katkıda 
bulunmak için başlattığı bir gönüllülük seferberliği olan “Zeytin Çekirdekleri” projesi kapsamında 

cuklara yönelik düzenlenen yaz ve kış sanat kampları, özel sanat eğitimleri, ulusal ve uluslararası 
konserler gibi pek çok organizasyon için Zeytin Çekirdeklerinin resmi havayolu görevini 

rde hem personeli için hem de misafirleri için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. 
Resmi bayramlarda kontuarlar bayraklarla balonlarla süslenmektedir. Kurum içi etkinlik yönetimine 

ıl dönümlerinde veya çeşitli 
özel günlerde şenlik havasında etkinlikler düzenlemektedir. Pegasus Hava Yolları, 8 Martta Dünya 
Kadınlar Gününü uçak içinde pilotları ve bütün çalışan personelini kadınlar ekibinden kurarak ve 

Pegasus Havayolları uçuş ve yer emniyetinin sağlanmasında aşağıdaki ilkeleri uygulamaya büyük 

Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili ulusal ve uluslararası kural ve standartların Pegasus 

Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili raporlamaların yapılmasında bir sınırlama yoktur. Şirketin 
üst kademesine kadar doğrudan 

Çalışanlar tarafından yapılan raporlamalar gizlilik esasında değerlendirilmektedir. 

Yapılan faaliyetlerle ilgili geri bildirim bilgisinin sağlanmasını, şirket kültürünün bir parçası 

Çalışanların uçuş ve yer emniyeti konuları hakkında Kalite Güvence Departmanı ile bilgi 

Yazılı ve sözlü iletişim araçlarını kullanarak personelin uçuş ve yer emniyeti konusunda 
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 Faaliyetlerini sürdürürken, insandan kaynaklanabilecek hata nedenlerini göz önüne almakta ve 
bu tür hataların oluşmaması için gerekli önlemleri almaktadır.

 Sektördeki kuruluşların faaliyetlerinde, şirketin uç
oluşursa, bunlar hakkında çalışanlarını uyarmaktadır.

Pegasus 2014 yılının Şubat ayında “bomba tehdidiyle” uçak kaçırma olayında kriz yönetmek zorunda 
kalmıştır. Pegasus personeli olan kaptan ve ekibin süreci iyi
sağlamıştır. Bu kriz anları ve sonrası süreçler basında yansıma 
bulmuştur(www.marketingturkiye.com)

Medya İlişkileri Yönetimi 

Pegasus Hava Yolları medya ile ilişkilerinde birçok mecradan yararlanmakta ve medya ile 
yöneten bir ekibi bulunmaktadır. Birçok konuda dışarıdan ajans desteği de almaktadır. Görsel 11'de 
kurumsal medya iletişim adresi bulunmaktadır. Medya ile ilişkilerin iyi tutulması ve gazete, dergi ve 
sosyal medyanın bileşenlerini yakından tak
açısından önem taşımaktadır. 

Görsel 11

 

4.4.3Atlasglobal Hava Yolları  

Bu bölümde Atlasglobal Hava Yolları’nın ha
araçları ve halkla ilişkiler uygulamaları incelenmektedir.

Atlasglobal Hava Yolları Halkla İlişkiler Departmanı

Atlasglobal Hava Yolları'nın Kurumsal İletişim Departmanı bulunmaktadır. Departman, Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne bağlı faaliyet göstermektedir. Bir Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Direktörü, Kurumsal İletişim Müdürü ve Marka İletişim Uzman
danışmanlık alınan stratejik iletişim danışmanlığı, kreatif ajans ve medya satın alma ajansıyla beraber 
reklam tanıtım faaliyetleri, basın iletişimi, kriz iletişimi, sponsorluk yönetimi, etkinlik yönetimi gibi 
alanlarında çalışmaları yürütmektedir(Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme).
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Faaliyetlerini sürdürürken, insandan kaynaklanabilecek hata nedenlerini göz önüne almakta ve 
bu tür hataların oluşmaması için gerekli önlemleri almaktadır. 
Sektördeki kuruluşların faaliyetlerinde, şirketin uçuş ve yer emniyetini etkileyebilecek tehdit 
oluşursa, bunlar hakkında çalışanlarını uyarmaktadır. 

Pegasus 2014 yılının Şubat ayında “bomba tehdidiyle” uçak kaçırma olayında kriz yönetmek zorunda 
kalmıştır. Pegasus personeli olan kaptan ve ekibin süreci iyi yönetmesi kimsenin zarar görmemesini 
sağlamıştır. Bu kriz anları ve sonrası süreçler basında yansıma 

(www.marketingturkiye.com). 

Pegasus Hava Yolları medya ile ilişkilerinde birçok mecradan yararlanmakta ve medya ile 
yöneten bir ekibi bulunmaktadır. Birçok konuda dışarıdan ajans desteği de almaktadır. Görsel 11'de 
kurumsal medya iletişim adresi bulunmaktadır. Medya ile ilişkilerin iyi tutulması ve gazete, dergi ve 
sosyal medyanın bileşenlerini yakından takip ve iletişimin tam sağlanması markanın güvenliği 

Görsel 11Pegasus Medya İletişim Bilgileri 

Kaynak:www.flypgs.com 

Bu bölümde Atlasglobal Hava Yolları’nın halkla ilişkiler örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve 
araçları ve halkla ilişkiler uygulamaları incelenmektedir. 

Atlasglobal Hava Yolları Halkla İlişkiler Departmanı 

Atlasglobal Hava Yolları'nın Kurumsal İletişim Departmanı bulunmaktadır. Departman, Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne bağlı faaliyet göstermektedir. Bir Pazarlama ve Kurumsal İletişim 
Direktörü, Kurumsal İletişim Müdürü ve Marka İletişim Uzmanının görev yaptığı bu departman, 
danışmanlık alınan stratejik iletişim danışmanlığı, kreatif ajans ve medya satın alma ajansıyla beraber 
reklam tanıtım faaliyetleri, basın iletişimi, kriz iletişimi, sponsorluk yönetimi, etkinlik yönetimi gibi 

alışmaları yürütmektedir(Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme).

Faaliyetlerini sürdürürken, insandan kaynaklanabilecek hata nedenlerini göz önüne almakta ve 

uş ve yer emniyetini etkileyebilecek tehdit 

Pegasus 2014 yılının Şubat ayında “bomba tehdidiyle” uçak kaçırma olayında kriz yönetmek zorunda 
yönetmesi kimsenin zarar görmemesini 

sağlamıştır. Bu kriz anları ve sonrası süreçler basında yansıma 

Pegasus Hava Yolları medya ile ilişkilerinde birçok mecradan yararlanmakta ve medya ile ilişkilerini 
yöneten bir ekibi bulunmaktadır. Birçok konuda dışarıdan ajans desteği de almaktadır. Görsel 11'de 
kurumsal medya iletişim adresi bulunmaktadır. Medya ile ilişkilerin iyi tutulması ve gazete, dergi ve 

ip ve iletişimin tam sağlanması markanın güvenliği 

 

lkla ilişkiler örgütlenmesi, halkla ilişkiler ortam ve 

Atlasglobal Hava Yolları'nın Kurumsal İletişim Departmanı bulunmaktadır. Departman, Pazarlama ve 
Kurumsal İletişim Direktörlüğü’ne bağlı faaliyet göstermektedir. Bir Pazarlama ve Kurumsal İletişim 

ının görev yaptığı bu departman, 
danışmanlık alınan stratejik iletişim danışmanlığı, kreatif ajans ve medya satın alma ajansıyla beraber 
reklam tanıtım faaliyetleri, basın iletişimi, kriz iletişimi, sponsorluk yönetimi, etkinlik yönetimi gibi 

alışmaları yürütmektedir(Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme). 
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Atlasglobal Hava Yolları Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları

Atlasglobal yenilenen yüzü ile tanınırlığına ve yolcularına yönelik daha fazla çalışma yapmaktadır. Bu 
çalışmaları halkla ilişkiler ortam ve araçlarını kullanarak sağlamaktadır. Atlasgobal Halkla İlişkiler 
Departmanı olarak basın iletişimi çerçevesinde düzenli bülten gönderme ve özel haber çalışmalarının 
yanı sıra dönemsel olarak basın toplantısı ve basın gezisi gibi e
uçuş hatları açıldığında ise durumla ilgili olarak pano, bülten gibi tanıtımaraçları kullanılmaktadır. 
Sponsor olunan etkinlikler ve fuarlarda broşür, katalog, afiş ve stand gibi araçları da kullanılmaktadır 
(Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme).

Görsel 12 

Görsel 12'te yer alan kurum web sayfasında kurumun adı, rengi, bilet satış bölümü, üst kısmında 
hizmetler bölümü ve sağ üst köşede yolcu hakları el kitabı bağlantısı bulunmaktadır.

Görsel 13 

Görsel 13’te yer alan Glober Dergisi'nde sanattan alışverişe, yemekten seyahate bilgiden birçok 
konuyu içeren bilgi ve görseller yer almaktadır. Atlasglobal’in yolcuları için hazırladığı dergi,aylık 
olarak yayınlanmaktadır. Glober Dergisine internet ortamı
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Atlasglobal Hava Yolları Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları 

Atlasglobal yenilenen yüzü ile tanınırlığına ve yolcularına yönelik daha fazla çalışma yapmaktadır. Bu 
halkla ilişkiler ortam ve araçlarını kullanarak sağlamaktadır. Atlasgobal Halkla İlişkiler 

Departmanı olarak basın iletişimi çerçevesinde düzenli bülten gönderme ve özel haber çalışmalarının 
yanı sıra dönemsel olarak basın toplantısı ve basın gezisi gibi etkinlikler de düzenlemektedirler. Yeni 
uçuş hatları açıldığında ise durumla ilgili olarak pano, bülten gibi tanıtımaraçları kullanılmaktadır. 
Sponsor olunan etkinlikler ve fuarlarda broşür, katalog, afiş ve stand gibi araçları da kullanılmaktadır 

bal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme). 

Görsel 12 Atlasgobal Kurumsal Web Sayfası 

Kaynak:www.atlasglb.com 

Görsel 12'te yer alan kurum web sayfasında kurumun adı, rengi, bilet satış bölümü, üst kısmında 
ümü ve sağ üst köşede yolcu hakları el kitabı bağlantısı bulunmaktadır. 

Görsel 13 Atlas Global Aylık Uçak İçi Dergisi 

Kaynak: www.atlasglb.com 

Görsel 13’te yer alan Glober Dergisi'nde sanattan alışverişe, yemekten seyahate bilgiden birçok 
konuyu içeren bilgi ve görseller yer almaktadır. Atlasglobal’in yolcuları için hazırladığı dergi,aylık 
olarak yayınlanmaktadır. Glober Dergisine internet ortamından da ulaşılabilmektedir.  

 

Atlasglobal yenilenen yüzü ile tanınırlığına ve yolcularına yönelik daha fazla çalışma yapmaktadır. Bu 
halkla ilişkiler ortam ve araçlarını kullanarak sağlamaktadır. Atlasgobal Halkla İlişkiler 

Departmanı olarak basın iletişimi çerçevesinde düzenli bülten gönderme ve özel haber çalışmalarının 
tkinlikler de düzenlemektedirler. Yeni 

uçuş hatları açıldığında ise durumla ilgili olarak pano, bülten gibi tanıtımaraçları kullanılmaktadır. 
Sponsor olunan etkinlikler ve fuarlarda broşür, katalog, afiş ve stand gibi araçları da kullanılmaktadır 

 

Görsel 12'te yer alan kurum web sayfasında kurumun adı, rengi, bilet satış bölümü, üst kısmında 

 

Görsel 13’te yer alan Glober Dergisi'nde sanattan alışverişe, yemekten seyahate bilgiden birçok 
konuyu içeren bilgi ve görseller yer almaktadır. Atlasglobal’in yolcuları için hazırladığı dergi,aylık 
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Görsel 14

Görsel 14’te yer alan Atlasglobal'in yolcu hakları el kitabı yer almaktadır. Yolcular buradan haklarına 
ve taleplerine rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

Atlasglobal Hava Yolları Halkla İlişkiler Uygulamaları

Bu bölümde Atlasglobal Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurumsal itibar, kurum 
kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya 
incelenmektedir. 

Kurum Kimliği  

Atlasglobal 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Atlasjet’in oluşturduğu kurumsal kimlik 2015 yılında 
değişime uğramıştır. İsim, logo, vizyon ve misyonunda ve hedeflerinde Atlasg
Yeni ismi Atlasglobal ile devam eden firmanın bu değişimi medyada da yakından takip edilmiştir. 
Kurumsal kimliğindeki büyük değişimle hedeflerini de büyüten Atlasglobal dünyaya açılan sayılı 
havayolu firmalarından olmayı hedeflemek
Hollanda’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile ortak uçuş anlaşmaları yapmıştır.

Atlasglobal'in vizyonu; toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen 
bir marka olmaktır. Misyonu ise sektöründeki yenilikleri takip ederek sürekli gelişme yönünde, 
teknolojinin tüm imkânlarını çalışanlarına ve müşterilerine sunarak çalışmaktır 

Atlasglobal Business Class’ta Sınırsız Uçuş Ayrıcalığı kampanyasıyl
sürekli uçuş gerçekleştiren misafirlerine yönelik kampanya gerçekleştirmiştir. Atlasglobal, Unutulmaz 
Anlara Uç, Önümüzdeki Yaz Nereye Uçalım gibi kampanyalarla misafirlerine birçok avantaj 
sunmaktadır. Atlasglobal kurum felse
bir havayolu firmasıdır. 

Kurumsal İtibar 

Atlasglobal kurumsal imajını önemsemekte yeni marka yüzüyle imajını da yenilemektedir. Atlasglobal 
hizmet kalitesi ve beklentileri karşılamak için d
ayrıntılar düşünülmekte en iyi hizmeti sunulmaktadır. Özellikle özel yolcuların; hamile, sakat, hasta ve 
refakatsiz çocuk yolcularının ihtiyaçlarına dikkat etmektedir (
marka yüzüyle misafirleri üzerinde bıraktığı etki, ödülleri, başarıları ve kampanyaları imajı için önemli 
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Görsel 14Atlasglobal Yolcu Hakları Bildirimi El Kitabı 

Kaynak:www.atlasglb.com 

Görsel 14’te yer alan Atlasglobal'in yolcu hakları el kitabı yer almaktadır. Yolcular buradan haklarına 
taleplerine rahatlıkla ulaşabilmektedirler. 

Atlasglobal Hava Yolları Halkla İlişkiler Uygulamaları 

Bu bölümde Atlasglobal Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurumsal itibar, kurum 
kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi 

Atlasglobal 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Atlasjet’in oluşturduğu kurumsal kimlik 2015 yılında 
değişime uğramıştır. İsim, logo, vizyon ve misyonunda ve hedeflerinde Atlasglobal değişim yapmıştır. 
Yeni ismi Atlasglobal ile devam eden firmanın bu değişimi medyada da yakından takip edilmiştir. 
Kurumsal kimliğindeki büyük değişimle hedeflerini de büyüten Atlasglobal dünyaya açılan sayılı 
havayolu firmalarından olmayı hedeflemektedir. 2017 yılı içinde Air France ve AirSerbia ve 
Hollanda’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile ortak uçuş anlaşmaları yapmıştır.

Atlasglobal'in vizyonu; toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen 
rka olmaktır. Misyonu ise sektöründeki yenilikleri takip ederek sürekli gelişme yönünde, 

teknolojinin tüm imkânlarını çalışanlarına ve müşterilerine sunarak çalışmaktır (Dikyol, 2007:149).

Atlasglobal Business Class’ta Sınırsız Uçuş Ayrıcalığı kampanyasıyla bütün yolcularına özellikle 
sürekli uçuş gerçekleştiren misafirlerine yönelik kampanya gerçekleştirmiştir. Atlasglobal, Unutulmaz 
Anlara Uç, Önümüzdeki Yaz Nereye Uçalım gibi kampanyalarla misafirlerine birçok avantaj 

Atlasglobal kurum felsefesi olarak lowcost değil, daha uygun ücretlerle full hizmet sunan 

Atlasglobal kurumsal imajını önemsemekte yeni marka yüzüyle imajını da yenilemektedir. Atlasglobal 
hizmet kalitesi ve beklentileri karşılamak için düzenli denetimler yapılmaktadır. Yolcular için bütün 
ayrıntılar düşünülmekte en iyi hizmeti sunulmaktadır. Özellikle özel yolcuların; hamile, sakat, hasta ve 
refakatsiz çocuk yolcularının ihtiyaçlarına dikkat etmektedir (www.atlasglb.com). Atlasglobal yeni 
marka yüzüyle misafirleri üzerinde bıraktığı etki, ödülleri, başarıları ve kampanyaları imajı için önemli 

 

Görsel 14’te yer alan Atlasglobal'in yolcu hakları el kitabı yer almaktadır. Yolcular buradan haklarına 

Bu bölümde Atlasglobal Hava Yolları’nın halkla ilişkiler uygulamaları olarak kurumsal itibar, kurum 
ilişkileri, kriz yönetimi ve etkinlik yönetimi 

Atlasglobal 2001 yılında faaliyete başlamıştır. Atlasjet’in oluşturduğu kurumsal kimlik 2015 yılında 
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Yeni ismi Atlasglobal ile devam eden firmanın bu değişimi medyada da yakından takip edilmiştir. 
Kurumsal kimliğindeki büyük değişimle hedeflerini de büyüten Atlasglobal dünyaya açılan sayılı 

tedir. 2017 yılı içinde Air France ve AirSerbia ve 
Hollanda’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan KLM ile ortak uçuş anlaşmaları yapmıştır. 

Atlasglobal'in vizyonu; toplam kalite anlayışını benimsemiş, hizmet kalitesiyle tanınan ve güvenilen 
rka olmaktır. Misyonu ise sektöründeki yenilikleri takip ederek sürekli gelişme yönünde, 

(Dikyol, 2007:149). 
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sürekli uçuş gerçekleştiren misafirlerine yönelik kampanya gerçekleştirmiştir. Atlasglobal, Unutulmaz 
Anlara Uç, Önümüzdeki Yaz Nereye Uçalım gibi kampanyalarla misafirlerine birçok avantaj 

fesi olarak lowcost değil, daha uygun ücretlerle full hizmet sunan 

Atlasglobal kurumsal imajını önemsemekte yeni marka yüzüyle imajını da yenilemektedir. Atlasglobal 
üzenli denetimler yapılmaktadır. Yolcular için bütün 
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yer kaplamaktadır. Atlasglobal yeni imajının etkilerini misafirlerine sunmak için sürekli reklam 
kampanyaları ve uçuş kampanyaları düzenlemektedir. 

Atlasglobal Bilinçli Tüketici Temsilcileri’nin oyu ve 6.TDAK Ödülleri Seçici Kurulu’nun onayı ile 
yılın ulaşım kuruluşu alanında “Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü’nün sahibi olmuştur.

Atlasglobal Havayolları, hava taşımacılığına getirdiği yeni konfor anlayışı, yüksek dakiklik oranı, 
biletsiz seyahat edilmesini sağlayan ilk e
Fly&Bus kolaylığını sağlaması, self check
kısa mesaj ile bildirmesi, çapraz uçuşları ve Jetmil kart uygulamasını ilk başlatan ve yolcularına 
clubclass uçma imkanı veren ilk özel havayolu olma özelliği, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı 
24 saat callcenter hizmetiyle Skalite ö
olarak düzenlenen Bölgesel Gap Gazeteciler Birliği tarafından da yılın en iyi havayolu şirketi 
seçilmiştir (Dikyol, 2007: 156). 

Kriz Yönetimi 

Türkiye’ de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birligi (I
üyesi ilk ve tek özel havayolu şirketi olarak, IATA’nın, operasyonel güvenlik denetimini başarıyla 
tamamlayarak, uluslar arası operasyonel güvenlik denetimi IOSA (International Operational 
SafetyAudit) Tescili’ni de bünyesine eklemiştir. Havacılık sektörüne özel tasarlanmış, dünya 
kriterlerine uyumlu hale getirilen operasyonel güvenlik standardı tescili IOSA; bir havayolunun 
uluslararası alanda tanınan ve uygulanması önerilen 900’ ün üzerinde standardını kapsamak
denetimi her 24 ayda bir yenilenmektedir. Uçuş emniyetini en önemli öncelik olarak benimseyen 
Atlasglobal, uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrasında gösterdiği operasyon güvenliği 
performansıyla, uluslararası alanda da bu tescili almaya hak ka

Atlasglobal kriz ekibinde; CEO, Uçuş İşletme, Yer İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Departmanı, 
Kalite ve Güvenlik Müdürlükleri bulunmaktadır (Özkan, 2010: 190). Kriz anında basına açıklama 
yapacak basın sözcüleri kriz planınd
seçilmiş ve iyi hazırlanmış sözcülerin bilgi vermesi gerekmektedir. Şirket CEO’larının basın 
sözcülüğü görevini yaptıkları görülmektedir (Özkan, 2010: 194). Genel Müdürlükte genel kriz 
merkezi kurularak, psikologlar ile kazazede yakınlarına tüm iletişim olanaklarını sunarak, kaza sonrası 
kazazede aileleri ile uzun süre iletişim halinde olarak, aile destek birimleri yardımıyla kazazede 
yakınlarıyla iletişim kurulmaktadır (Özkan, 2010: 192).

Etkinlik Yönetimi 

Atlasglobal bayramlarda çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda etkinlikler yapmıştır. Bu etkinlikte Bodrum, İstanbul, İzmir, Antalya 
havalimanlarındaki kontuarları ve ofisleri bayraklar
misafirlere balonlar, bayraklar ve çeşitli hediyeler dağıtmış; üye misafirlerin çocuklarına etkinlik 
kapsamında hediyeler göndermiştir. 

Resmi bayramlarda tüm yurt içi istasyonlarının kontuarları Türk Bayrağı, Atatürk resimleri ve kırmızı 
– beyaz balonlarla süslenmektedir. Bunun dışında dönemsel olarak yapılan etkinlikleri bulunmaktadır. 
Örneğin; Atlasglobal her yıl RedNight adındaki özel d

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Public Relations Studies 

203 

yer kaplamaktadır. Atlasglobal yeni imajının etkilerini misafirlerine sunmak için sürekli reklam 
e uçuş kampanyaları düzenlemektedir.  

Atlasglobal Bilinçli Tüketici Temsilcileri’nin oyu ve 6.TDAK Ödülleri Seçici Kurulu’nun onayı ile 
yılın ulaşım kuruluşu alanında “Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü’nün sahibi olmuştur.

aşımacılığına getirdiği yeni konfor anlayışı, yüksek dakiklik oranı, 
biletsiz seyahat edilmesini sağlayan ilk e-ticket teknolojisini başlatması ve öncülük etmesi, Fly&Car, 
Fly&Bus kolaylığını sağlaması, self check-in ve uçuş iptal değişikliklerini yolcuların cep telefonlarına 
kısa mesaj ile bildirmesi, çapraz uçuşları ve Jetmil kart uygulamasını ilk başlatan ve yolcularına 
clubclass uçma imkanı veren ilk özel havayolu olma özelliği, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı 
24 saat callcenter hizmetiyle Skalite ödülünü almıştır. Atlasglobal Havayolları her sene geleneksel 
olarak düzenlenen Bölgesel Gap Gazeteciler Birliği tarafından da yılın en iyi havayolu şirketi 

Türkiye’ de Uluslararası Hava Taşımacılığı Birligi (International Air Transport Association
üyesi ilk ve tek özel havayolu şirketi olarak, IATA’nın, operasyonel güvenlik denetimini başarıyla 
tamamlayarak, uluslar arası operasyonel güvenlik denetimi IOSA (International Operational 

i de bünyesine eklemiştir. Havacılık sektörüne özel tasarlanmış, dünya 
kriterlerine uyumlu hale getirilen operasyonel güvenlik standardı tescili IOSA; bir havayolunun 
uluslararası alanda tanınan ve uygulanması önerilen 900’ ün üzerinde standardını kapsamak
denetimi her 24 ayda bir yenilenmektedir. Uçuş emniyetini en önemli öncelik olarak benimseyen 
Atlasglobal, uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrasında gösterdiği operasyon güvenliği 
performansıyla, uluslararası alanda da bu tescili almaya hak kazanmıştır (Dikyol, 2007: 149).

Atlasglobal kriz ekibinde; CEO, Uçuş İşletme, Yer İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Departmanı, 
Kalite ve Güvenlik Müdürlükleri bulunmaktadır (Özkan, 2010: 190). Kriz anında basına açıklama 
yapacak basın sözcüleri kriz planında belirlenmiştir. Kriz iletişiminde, medyaya sadece eğitim almış, 
seçilmiş ve iyi hazırlanmış sözcülerin bilgi vermesi gerekmektedir. Şirket CEO’larının basın 
sözcülüğü görevini yaptıkları görülmektedir (Özkan, 2010: 194). Genel Müdürlükte genel kriz 

zi kurularak, psikologlar ile kazazede yakınlarına tüm iletişim olanaklarını sunarak, kaza sonrası 
kazazede aileleri ile uzun süre iletişim halinde olarak, aile destek birimleri yardımıyla kazazede 
yakınlarıyla iletişim kurulmaktadır (Özkan, 2010: 192). 

Atlasglobal bayramlarda çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda etkinlikler yapmıştır. Bu etkinlikte Bodrum, İstanbul, İzmir, Antalya 
havalimanlarındaki kontuarları ve ofisleri bayraklar, balonlar ve kartlarla süslemiştir. Ayrıca çocuk 
misafirlere balonlar, bayraklar ve çeşitli hediyeler dağıtmış; üye misafirlerin çocuklarına etkinlik 
kapsamında hediyeler göndermiştir.  

Resmi bayramlarda tüm yurt içi istasyonlarının kontuarları Türk Bayrağı, Atatürk resimleri ve kırmızı 
beyaz balonlarla süslenmektedir. Bunun dışında dönemsel olarak yapılan etkinlikleri bulunmaktadır. 

Örneğin; Atlasglobal her yıl RedNight adındaki özel daveti düzenlemektedir. Ayrıca kurum içi 

yer kaplamaktadır. Atlasglobal yeni imajının etkilerini misafirlerine sunmak için sürekli reklam 

Atlasglobal Bilinçli Tüketici Temsilcileri’nin oyu ve 6.TDAK Ödülleri Seçici Kurulu’nun onayı ile 
yılın ulaşım kuruluşu alanında “Tüketiciyle Dost Altın Kalite Ödülü’nün sahibi olmuştur. 

aşımacılığına getirdiği yeni konfor anlayışı, yüksek dakiklik oranı, 
ticket teknolojisini başlatması ve öncülük etmesi, Fly&Car, 

ın cep telefonlarına 
kısa mesaj ile bildirmesi, çapraz uçuşları ve Jetmil kart uygulamasını ilk başlatan ve yolcularına 
clubclass uçma imkanı veren ilk özel havayolu olma özelliği, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı 

dülünü almıştır. Atlasglobal Havayolları her sene geleneksel 
olarak düzenlenen Bölgesel Gap Gazeteciler Birliği tarafından da yılın en iyi havayolu şirketi 

nternational Air Transport Association-IATA) 
üyesi ilk ve tek özel havayolu şirketi olarak, IATA’nın, operasyonel güvenlik denetimini başarıyla 
tamamlayarak, uluslar arası operasyonel güvenlik denetimi IOSA (International Operational 

i de bünyesine eklemiştir. Havacılık sektörüne özel tasarlanmış, dünya 
kriterlerine uyumlu hale getirilen operasyonel güvenlik standardı tescili IOSA; bir havayolunun 
uluslararası alanda tanınan ve uygulanması önerilen 900’ ün üzerinde standardını kapsamakta ve IOSA 
denetimi her 24 ayda bir yenilenmektedir. Uçuş emniyetini en önemli öncelik olarak benimseyen 
Atlasglobal, uçuş öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrasında gösterdiği operasyon güvenliği 

(Dikyol, 2007: 149). 

Atlasglobal kriz ekibinde; CEO, Uçuş İşletme, Yer İşletme, Halkla İlişkiler, Hukuk Departmanı, 
Kalite ve Güvenlik Müdürlükleri bulunmaktadır (Özkan, 2010: 190). Kriz anında basına açıklama 

a belirlenmiştir. Kriz iletişiminde, medyaya sadece eğitim almış, 
seçilmiş ve iyi hazırlanmış sözcülerin bilgi vermesi gerekmektedir. Şirket CEO’larının basın 
sözcülüğü görevini yaptıkları görülmektedir (Özkan, 2010: 194). Genel Müdürlükte genel kriz 

zi kurularak, psikologlar ile kazazede yakınlarına tüm iletişim olanaklarını sunarak, kaza sonrası 
kazazede aileleri ile uzun süre iletişim halinde olarak, aile destek birimleri yardımıyla kazazede 

Atlasglobal bayramlarda çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda etkinlikler yapmıştır. Bu etkinlikte Bodrum, İstanbul, İzmir, Antalya 

, balonlar ve kartlarla süslemiştir. Ayrıca çocuk 
misafirlere balonlar, bayraklar ve çeşitli hediyeler dağıtmış; üye misafirlerin çocuklarına etkinlik 

Resmi bayramlarda tüm yurt içi istasyonlarının kontuarları Türk Bayrağı, Atatürk resimleri ve kırmızı 
beyaz balonlarla süslenmektedir. Bunun dışında dönemsel olarak yapılan etkinlikleri bulunmaktadır. 

aveti düzenlemektedir. Ayrıca kurum içi 
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etkinliklerde yapılmaktadır. Örneğin; çalışanlar için özel projeler yapılmaktadır. Turnuvalar 
düzenlenmekte ve her yıl tüm çalışanların katılımıyla paylaşım toplantısı yapılmaktadır (Atlasglobal 
ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

Atlasglobal yaptığı sosyal sorumluluk etkinliklerinde çocukları çok önemsemektedir. Onlara birçok 
deneyim ve fırsat sunmayı amaçlayan Atlasglobal bu düşüncesinden yola çıkarak daha önce uçağa 
binmeyen çocuklara uçuş deneyimi yaşatmaktadır. Her yıl farklı şehirlerden çocukları uçurmakta olan 
Atlasglobal bu sene KKTC SOS Çocukköyü Derneği’yle işbirliği içinde 20 çocuğu 23 Nisan 2016 
tarihinde İstanbul’a getirerek uçuş deneyimi yaşatmış ve İstanbul’u gezdirmiştir 
(www.airporthaber.com).Bugüne kadar eğitim, sanat ve spor alanında sosyal sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme).

Sponsorluk 

Atlasglobal toplamda 5 ülke ve 58 noktaya uçmaktadır. Bu uçuş ağını sürekli arttı
Atlasglobal her yeni destinasyon da tanıtım çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalarda sponsorluklar en 
çok kullanılan unsurdur. Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Best Model of Turkey’ ve Paris'te düzenlenen ‘Best 
Model of The World’ organizasyonlarına 

Türkiye’de ilgi gören ve Türk takımı olarak bilinen Traktorsazi, İran milli futbol şampiyonasının yeni 
sezonunda Atlasglobal sponsor olmuştur. Atlasglobal bunun dışında 3 yıldır turizm teknolojileri ve 
pazarlama alanında Türkiye’nin turizm zirvesi olan Uzakrota Travel Summit’e ana sponsor
(www.bagimsizhavacilar.com). 

Medya İlişkileri 

Atlasglobal Kurumsal İletişim Departmanı'nda görev yapan Kurumsal İletişim Müdürü ve kıdemli 
uzman personeller ve danışmanlık alınan Stratejik İletişim Danışmanlığı firması ile birlikte basın 
iletişimini yönetmektedir(Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme).

Atlasglobal medya ilişkilerinde sanal basın odasından haberlerini duyurmaktadır. Görsel 15’te bizden 
haberler linkiyle Atlasglobal yeniliklerini ve kampanyalarını duyurmaktadır.
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etkinliklerde yapılmaktadır. Örneğin; çalışanlar için özel projeler yapılmaktadır. Turnuvalar 
düzenlenmekte ve her yıl tüm çalışanların katılımıyla paylaşım toplantısı yapılmaktadır (Atlasglobal 

pılan Görüşme). 

Atlasglobal yaptığı sosyal sorumluluk etkinliklerinde çocukları çok önemsemektedir. Onlara birçok 
deneyim ve fırsat sunmayı amaçlayan Atlasglobal bu düşüncesinden yola çıkarak daha önce uçağa 

uş deneyimi yaşatmaktadır. Her yıl farklı şehirlerden çocukları uçurmakta olan 
Atlasglobal bu sene KKTC SOS Çocukköyü Derneği’yle işbirliği içinde 20 çocuğu 23 Nisan 2016 
tarihinde İstanbul’a getirerek uçuş deneyimi yaşatmış ve İstanbul’u gezdirmiştir 

Bugüne kadar eğitim, sanat ve spor alanında sosyal sorumluluk çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir (Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme). 

Atlasglobal toplamda 5 ülke ve 58 noktaya uçmaktadır. Bu uçuş ağını sürekli arttırmayı hedefleyen 
Atlasglobal her yeni destinasyon da tanıtım çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalarda sponsorluklar en 
çok kullanılan unsurdur. Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Best Model of Turkey’ ve Paris'te düzenlenen ‘Best 
Model of The World’ organizasyonlarına ulaşım sponsorluğunu yapmıştır (www.atlasglb.com

Türkiye’de ilgi gören ve Türk takımı olarak bilinen Traktorsazi, İran milli futbol şampiyonasının yeni 
sezonunda Atlasglobal sponsor olmuştur. Atlasglobal bunun dışında 3 yıldır turizm teknolojileri ve 

arlama alanında Türkiye’nin turizm zirvesi olan Uzakrota Travel Summit’e ana sponsor

Atlasglobal Kurumsal İletişim Departmanı'nda görev yapan Kurumsal İletişim Müdürü ve kıdemli 
danışmanlık alınan Stratejik İletişim Danışmanlığı firması ile birlikte basın 

iletişimini yönetmektedir(Atlasglobal ile 2 Ekim Tarihli Yapılan Görüşme). 

Görsel 15 Atlasglobal Sanal Basın Odası 

Kaynak:www.atlasglb.com 
Atlasglobal medya ilişkilerinde sanal basın odasından haberlerini duyurmaktadır. Görsel 15’te bizden 
haberler linkiyle Atlasglobal yeniliklerini ve kampanyalarını duyurmaktadır. 

etkinliklerde yapılmaktadır. Örneğin; çalışanlar için özel projeler yapılmaktadır. Turnuvalar 
düzenlenmekte ve her yıl tüm çalışanların katılımıyla paylaşım toplantısı yapılmaktadır (Atlasglobal 

Atlasglobal yaptığı sosyal sorumluluk etkinliklerinde çocukları çok önemsemektedir. Onlara birçok 
deneyim ve fırsat sunmayı amaçlayan Atlasglobal bu düşüncesinden yola çıkarak daha önce uçağa 

uş deneyimi yaşatmaktadır. Her yıl farklı şehirlerden çocukları uçurmakta olan 
Atlasglobal bu sene KKTC SOS Çocukköyü Derneği’yle işbirliği içinde 20 çocuğu 23 Nisan 2016 
tarihinde İstanbul’a getirerek uçuş deneyimi yaşatmış ve İstanbul’u gezdirmiştir 

Bugüne kadar eğitim, sanat ve spor alanında sosyal sorumluluk çalışmaları 

rmayı hedefleyen 
Atlasglobal her yeni destinasyon da tanıtım çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalarda sponsorluklar en 
çok kullanılan unsurdur. Kıbrıs’ta düzenlenen ‘Best Model of Turkey’ ve Paris'te düzenlenen ‘Best 

(www.atlasglb.com). 

Türkiye’de ilgi gören ve Türk takımı olarak bilinen Traktorsazi, İran milli futbol şampiyonasının yeni 
sezonunda Atlasglobal sponsor olmuştur. Atlasglobal bunun dışında 3 yıldır turizm teknolojileri ve 

arlama alanında Türkiye’nin turizm zirvesi olan Uzakrota Travel Summit’e ana sponsor  olmuştur 

Atlasglobal Kurumsal İletişim Departmanı'nda görev yapan Kurumsal İletişim Müdürü ve kıdemli 
danışmanlık alınan Stratejik İletişim Danışmanlığı firması ile birlikte basın 

 

Atlasglobal medya ilişkilerinde sanal basın odasından haberlerini duyurmaktadır. Görsel 15’te bizden 
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5. SONUÇ 

Halkla ilişkiler sivil havacılıkta, tanınır olmayı, imajı, markayı, 
organizasyon yapısını ve güvenirliği sağlamada en önemli unsurdur. Halkla ilişkiler departman yapısı 
güçlü olan hava yolu firmaları hem kendilerini ifade etmekte zorlanmamakta hem de kötü bir durumla 
karşılaştıklarında bu durumu avantaja çevirebilmektedir. Sivil havacılıkta halkla ilişkilerin önemi hem 
departman yapısında hem kullandığı halkla ilişkiler araçlarında hem de uyguladığı halkla ilişkiler 
uygulamalarında kendini göstermektedir.

Türk sivil havacılığında hava yollarının halkla ilişkiler departmanları ise yoğun rekabet ortamında 
aktif rol üstlenmektedir. Türkiye’nin en büyük ve ilk hava yolu olan Türk Hava Yolları Türkiye’de 
havacılığı başlatan ve hala en iyi şekilde devam ettiren hava yoludur. Türk Hava Yolları,
ve 287 noktaya uçmaktadır bu da onu uluslararası arenada daha fazla rakiple muhatap olmasını etkili 
kılmaktadır.  

Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler departman yapısı pazarlama departmanına bağlı kurumsal 
iletişim bölümü altında yer almaktad
mektup broşür, seminer, konferans, el kitabı, bülten, afiş, yarışmalar, törenler, pankart, yüz yüze 
iletişim, toplantı ve sempozyum, radyo ve televizyon, panolar, festivaller
sergilerdir. Halkla ilişkiler ortam ve araçlarını Türkiye’de en iyi kullanan hava yolu THY’dir. THY'de 
halkla ilişkiler uygulamaları olarak; kurumsal itibar, kurum kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, 
etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz yönetimi
Çalışanlarıyla iftar düzenleme, kabin amirleri günü gibi kurum içi etkinlikleri organize etme, kriz 
yönetiminde hızlı organize olabilme, sponsorlukta, reklamda ve kendini tanıtmada dünyaca ünlü 
sporcular ve sanatçılarla çalışabilmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini ülke dışına 
taşırarak kendinden uluslararası alanda bahsettirmesi THY’yi Türkiye’nin önemli hava yolu firması 
yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’de halkla ilişkiler faaliyetlerini en iyi kullanan h

Türk Hava Yolları web sayfasında kurum kimliğinin renk, logo, slogan gibi unsurlarını kullanmıştır. 
En önemli sponsorluk faaliyetleri şunlardır; spor alanında Barselona ve Manchester United, Avrupa 
Rugby Sponsorluğu, A Milli Futbol
Batmann Film Ana Sponsorluğu’dur. Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi seçilerek kurumsal 
itibarını arttırmıştır. Kurum içi ve kurum dışı yaptığı etkinliklerle hem misafirlerin hem de çalışma 
ekibinin motivasyonunu yüksek tutmaktadır. Buna örnek Dünya Kabin Amirleri Günü’nü kutlaması ve 
misafirlerine dönem dönem hediye biletler sunmasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında 
uluslararası alanda afet durumlarında Türkiye’den yardımları götürmekte, 
eğitim, sağlık ve temel ihtiyaç alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Hava Yolları büyük bir 
firma olduğu için kriz riski de fazla olan bir firmadır. Birçok kaza ve ekonomik krizler atlatmış ancak 
itibar ve markasının güçlülüğünden dolayı krizlerden güçlü çıkmayı başarmıştır. Türk Hava Yolları 
medya ilişkilerini uluslararası düzeyde aktif ve sosyal mecraları da etkin kullanmaktadır.

Pegasus Hava Yolları 1990 yılında kurulmuş; olup 2005 yılında Esas Holding'e satılmıştır. Bu ta
sonra iç hat ve dış hatlara başlamıştır. Düşük maliyet stratejisi ile yoluna devam eden firma şu an 
Türkiye’nin büyük ve önemli havayolları arasında bulunmaktadır. Pegasus Hava Yolları genç bir 
firmadır ve Türkiye’deki diğer hava yollarından düşük m
‘Uçmayan Kalmasın’ mottosu ve bunu etkin bir şekilde uygulamaya geçirmesi onu başarılı bir 
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Halkla ilişkiler sivil havacılıkta, tanınır olmayı, imajı, markayı, reklamları, iletişimi, kriz durumunu, 
organizasyon yapısını ve güvenirliği sağlamada en önemli unsurdur. Halkla ilişkiler departman yapısı 
güçlü olan hava yolu firmaları hem kendilerini ifade etmekte zorlanmamakta hem de kötü bir durumla 

bu durumu avantaja çevirebilmektedir. Sivil havacılıkta halkla ilişkilerin önemi hem 
departman yapısında hem kullandığı halkla ilişkiler araçlarında hem de uyguladığı halkla ilişkiler 
uygulamalarında kendini göstermektedir. 

ollarının halkla ilişkiler departmanları ise yoğun rekabet ortamında 
aktif rol üstlenmektedir. Türkiye’nin en büyük ve ilk hava yolu olan Türk Hava Yolları Türkiye’de 
havacılığı başlatan ve hala en iyi şekilde devam ettiren hava yoludur. Türk Hava Yolları,
ve 287 noktaya uçmaktadır bu da onu uluslararası arenada daha fazla rakiple muhatap olmasını etkili 

Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler departman yapısı pazarlama departmanına bağlı kurumsal 
iletişim bölümü altında yer almaktadır. THY’nin kullandığı ortam ve araçlar; gazete, dergi, yıllık, 
mektup broşür, seminer, konferans, el kitabı, bülten, afiş, yarışmalar, törenler, pankart, yüz yüze 
iletişim, toplantı ve sempozyum, radyo ve televizyon, panolar, festivaller-şenlikler, gezile
sergilerdir. Halkla ilişkiler ortam ve araçlarını Türkiye’de en iyi kullanan hava yolu THY’dir. THY'de 
halkla ilişkiler uygulamaları olarak; kurumsal itibar, kurum kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, 
etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz yönetimi ve sponsorluk faaliyetleri bulunmaktadır. 
Çalışanlarıyla iftar düzenleme, kabin amirleri günü gibi kurum içi etkinlikleri organize etme, kriz 
yönetiminde hızlı organize olabilme, sponsorlukta, reklamda ve kendini tanıtmada dünyaca ünlü 

ılarla çalışabilmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini ülke dışına 
taşırarak kendinden uluslararası alanda bahsettirmesi THY’yi Türkiye’nin önemli hava yolu firması 
yapmaktadır. Ayrıca Türkiye’de halkla ilişkiler faaliyetlerini en iyi kullanan hava yolu THY’dir.

Türk Hava Yolları web sayfasında kurum kimliğinin renk, logo, slogan gibi unsurlarını kullanmıştır. 
En önemli sponsorluk faaliyetleri şunlardır; spor alanında Barselona ve Manchester United, Avrupa 
Rugby Sponsorluğu, A Milli Futbol-Voleybol sponsorluklarıdır. Film ve sanat alanında Süpermen ve 
Batmann Film Ana Sponsorluğu’dur. Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi seçilerek kurumsal 
itibarını arttırmıştır. Kurum içi ve kurum dışı yaptığı etkinliklerle hem misafirlerin hem de çalışma 

binin motivasyonunu yüksek tutmaktadır. Buna örnek Dünya Kabin Amirleri Günü’nü kutlaması ve 
misafirlerine dönem dönem hediye biletler sunmasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında 
uluslararası alanda afet durumlarında Türkiye’den yardımları götürmekte, Afrika da ve Türkiye’de 
eğitim, sağlık ve temel ihtiyaç alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Hava Yolları büyük bir 
firma olduğu için kriz riski de fazla olan bir firmadır. Birçok kaza ve ekonomik krizler atlatmış ancak 

ğünden dolayı krizlerden güçlü çıkmayı başarmıştır. Türk Hava Yolları 
medya ilişkilerini uluslararası düzeyde aktif ve sosyal mecraları da etkin kullanmaktadır.

Pegasus Hava Yolları 1990 yılında kurulmuş; olup 2005 yılında Esas Holding'e satılmıştır. Bu ta
sonra iç hat ve dış hatlara başlamıştır. Düşük maliyet stratejisi ile yoluna devam eden firma şu an 
Türkiye’nin büyük ve önemli havayolları arasında bulunmaktadır. Pegasus Hava Yolları genç bir 
firmadır ve Türkiye’deki diğer hava yollarından düşük maliyet stratejisi ile ayrılmaktadır. Türkiye’de 
‘Uçmayan Kalmasın’ mottosu ve bunu etkin bir şekilde uygulamaya geçirmesi onu başarılı bir 

reklamları, iletişimi, kriz durumunu, 
organizasyon yapısını ve güvenirliği sağlamada en önemli unsurdur. Halkla ilişkiler departman yapısı 
güçlü olan hava yolu firmaları hem kendilerini ifade etmekte zorlanmamakta hem de kötü bir durumla 

bu durumu avantaja çevirebilmektedir. Sivil havacılıkta halkla ilişkilerin önemi hem 
departman yapısında hem kullandığı halkla ilişkiler araçlarında hem de uyguladığı halkla ilişkiler 

ollarının halkla ilişkiler departmanları ise yoğun rekabet ortamında 
aktif rol üstlenmektedir. Türkiye’nin en büyük ve ilk hava yolu olan Türk Hava Yolları Türkiye’de 
havacılığı başlatan ve hala en iyi şekilde devam ettiren hava yoludur. Türk Hava Yolları, 113 ülkeye 
ve 287 noktaya uçmaktadır bu da onu uluslararası arenada daha fazla rakiple muhatap olmasını etkili 

Türk Hava Yolları’nın halkla ilişkiler departman yapısı pazarlama departmanına bağlı kurumsal 
ır. THY’nin kullandığı ortam ve araçlar; gazete, dergi, yıllık, 

mektup broşür, seminer, konferans, el kitabı, bülten, afiş, yarışmalar, törenler, pankart, yüz yüze 
şenlikler, geziler ve 

sergilerdir. Halkla ilişkiler ortam ve araçlarını Türkiye’de en iyi kullanan hava yolu THY’dir. THY'de 
halkla ilişkiler uygulamaları olarak; kurumsal itibar, kurum kimliği, kurumsal sosyal sorumluluk, 

ve sponsorluk faaliyetleri bulunmaktadır. 
Çalışanlarıyla iftar düzenleme, kabin amirleri günü gibi kurum içi etkinlikleri organize etme, kriz 
yönetiminde hızlı organize olabilme, sponsorlukta, reklamda ve kendini tanıtmada dünyaca ünlü 

ılarla çalışabilmesi ve kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini ülke dışına 
taşırarak kendinden uluslararası alanda bahsettirmesi THY’yi Türkiye’nin önemli hava yolu firması 

ava yolu THY’dir. 

Türk Hava Yolları web sayfasında kurum kimliğinin renk, logo, slogan gibi unsurlarını kullanmıştır. 
En önemli sponsorluk faaliyetleri şunlardır; spor alanında Barselona ve Manchester United, Avrupa 

ol sponsorluklarıdır. Film ve sanat alanında Süpermen ve 
Batmann Film Ana Sponsorluğu’dur. Güney Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi seçilerek kurumsal 
itibarını arttırmıştır. Kurum içi ve kurum dışı yaptığı etkinliklerle hem misafirlerin hem de çalışma 

binin motivasyonunu yüksek tutmaktadır. Buna örnek Dünya Kabin Amirleri Günü’nü kutlaması ve 
misafirlerine dönem dönem hediye biletler sunmasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında 

Afrika da ve Türkiye’de 
eğitim, sağlık ve temel ihtiyaç alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk Hava Yolları büyük bir 
firma olduğu için kriz riski de fazla olan bir firmadır. Birçok kaza ve ekonomik krizler atlatmış ancak 

ğünden dolayı krizlerden güçlü çıkmayı başarmıştır. Türk Hava Yolları 
medya ilişkilerini uluslararası düzeyde aktif ve sosyal mecraları da etkin kullanmaktadır. 

Pegasus Hava Yolları 1990 yılında kurulmuş; olup 2005 yılında Esas Holding'e satılmıştır. Bu tarihten 
sonra iç hat ve dış hatlara başlamıştır. Düşük maliyet stratejisi ile yoluna devam eden firma şu an 
Türkiye’nin büyük ve önemli havayolları arasında bulunmaktadır. Pegasus Hava Yolları genç bir 

aliyet stratejisi ile ayrılmaktadır. Türkiye’de 
‘Uçmayan Kalmasın’ mottosu ve bunu etkin bir şekilde uygulamaya geçirmesi onu başarılı bir 
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havayolu firması kılmıştır. Pegasus uyguladığı ve kullandığı halkla ilişkiler uygulamaları ve pazarlama 
faaliyetleri ile sektöründe marka bilinirliğini arttırmaktadır. 

Pegasus Hava Yolları’nın Halkla İlişkiler Departmanı, Kurumsal İletişim Departmanı içinde yer 
almaktadır. Halkla ilişkiler departmanı dışında ajanslardan yardım almaktadır. Pegasus Hava 
Yolları'nın kullandığı ortam ve araçlar; broşürler, gazete, bültenler,  dergiler, yüz yüze iletişim, yıllık, 
mektup, radyo, seminerler, sergiler, konferanslar, el kitabı, afişler, panolar, yarışmalar, törenler, 
pankart, toplantılar, televizyon, festivaller ve sosyal medya o

Pegasus’ta uygulanan halkla ilişkiler uygulamaları; kurum kimliği, kurumsal itibar, etkinlik yönetimi,  
kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya ilişkileri ve kriz yönetimidir.

Pegasus kurumsal web sayfasında ya da uçak giydirmede olsun birçok alanda kurum renklerini, 
logosunu ve sloganını kurum kimliği unsuru olarak kullanmaktadır. 
İyi Havayolu” ödülü, “En iyi Düşük Maliyetli Havayolu” ödülü kazan
itibarını arttırmış ve güvenilir hava yolu olmasını sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında 
otizmli çocukların ailelerinin uçuşta yaşadıkları zorlukları azaltmaya çalışmış bununla ilgili proje 
yapmıştır. Özellikle kız çocuklarına yönelik yaptığı projeler dikkat çekmektedir. Pegasus’un kriz 
ekibi, planı ve sözcüsü bulunmaktadır; kriz durumuna karşı hazırlıklı bulunan hava yolu firması, 
yaşadığı en son uçak kaçırılma krizini de kolaylıkla atlatabilmiştir. Sponsorluk faali
“Pegasus Golf Chellange” ve “Eczacıbaşı Kadın Voleybol Vitra” Sponsorlukları bulunmaktadır. 
Etkinlik yönetiminde çalışanlarıyla yıl dönümlerinde ve diğer özel günlerde çeşitli eğlenceler 
düzenlemekte ve motivasyonlarını arttıracak çalışmalar yap
tutmakta ve düzenli olarak basın bülteni yayınlamaktadır. Medya ile ilişkilerini yöneten bir ekibi 
vardır. 

Atlasglobal Hava Yolları 2001’de 2 uçak ile kurulmuş olup 2004’te iç ve dış hat seferlerine 
başlamıştır. 2015 yılında ise pek çok konuda yenilenme çalışmalarına girişmiş; logosu, kurumsal 
rengi, misyonu ve hedeflerinde büyük değişiklikler yapmıştır. 

Atlasglobal’in halkla ilişkiler faaliyetlerini, Pazarlama Departmanı'na bağlı Kurumsal İletişim Birimi 
yürütmektedir. Bazı halkla ilişkiler uygulamalarında bağımsız ajanslardan hizmet alınırken; bazı 
uygulamalar kurum içinde yürütülmektedir. Atlasglobal’in kullandığı ortam ve araçlar; gazete, dergi, 
bültenler, radyo, televizyon, konferans, el kitabı, afişler, broşürler
pankartlar, toplantılar, yarışmalar, törenler ve sosyal medya ortamıdır. 

Atlasglobal’in halkla ilişkiler uygulamaları ise; kurumsal kimlik, sponsorluk, kurumsal itibar, 
kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi ve me

Atlasglobal 2015’te kurumsal kimliğindeki değişimle birlikte, görünürlüğe ve yeni imajına daha fazla 
önem vermiştir. Rakiplerinin güçlü olduğu bir pazarda kendi marka değerini ve imajını yeniden kurma 
çabası Atlasglobal için zorlu bir yarış olmasına rağmen; tanıtım ve reklam çalışmaları bu süreçte etkili 
olmuştur. Atlasglobal her sınıftan yolcuya uçak bileti sağlayabilmeyi hedeflemektedir. Atlasglobal’in 
önemli sponsorluk faaliyetleri; spor alanında İran takımı olan Traktörsazi, turizm al
Travel Summit’dir. Atasglobal’in sosyal sorumluluk faaliyetleri daha çok ihtiyacı olan uçuş deneyimi 
yaşamayan çocuklara yöneliktir. Etkinlik yönetimi kapsamında resmi bayramlarda kontuarları 
bayraklarla süslemektedir. Atlasglobal sosyal me
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havayolu firması kılmıştır. Pegasus uyguladığı ve kullandığı halkla ilişkiler uygulamaları ve pazarlama 
ile sektöründe marka bilinirliğini arttırmaktadır.  

Pegasus Hava Yolları’nın Halkla İlişkiler Departmanı, Kurumsal İletişim Departmanı içinde yer 
almaktadır. Halkla ilişkiler departmanı dışında ajanslardan yardım almaktadır. Pegasus Hava 

dığı ortam ve araçlar; broşürler, gazete, bültenler,  dergiler, yüz yüze iletişim, yıllık, 
mektup, radyo, seminerler, sergiler, konferanslar, el kitabı, afişler, panolar, yarışmalar, törenler, 
pankart, toplantılar, televizyon, festivaller ve sosyal medya ortamıdır. 

Pegasus’ta uygulanan halkla ilişkiler uygulamaları; kurum kimliği, kurumsal itibar, etkinlik yönetimi,  
kurumsal sosyal sorumluluk, sponsorluk, medya ilişkileri ve kriz yönetimidir. 

Pegasus kurumsal web sayfasında ya da uçak giydirmede olsun birçok alanda kurum renklerini, 
logosunu ve sloganını kurum kimliği unsuru olarak kullanmaktadır. Pegasus çeşitli kurumlardan “En 
İyi Havayolu” ödülü, “En iyi Düşük Maliyetli Havayolu” ödülü kazanmıştır. Bu ödüller kurumun 
itibarını arttırmış ve güvenilir hava yolu olmasını sağlamaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk alanında 
otizmli çocukların ailelerinin uçuşta yaşadıkları zorlukları azaltmaya çalışmış bununla ilgili proje 

çocuklarına yönelik yaptığı projeler dikkat çekmektedir. Pegasus’un kriz 
ekibi, planı ve sözcüsü bulunmaktadır; kriz durumuna karşı hazırlıklı bulunan hava yolu firması, 
yaşadığı en son uçak kaçırılma krizini de kolaylıkla atlatabilmiştir. Sponsorluk faali
“Pegasus Golf Chellange” ve “Eczacıbaşı Kadın Voleybol Vitra” Sponsorlukları bulunmaktadır. 
Etkinlik yönetiminde çalışanlarıyla yıl dönümlerinde ve diğer özel günlerde çeşitli eğlenceler 
düzenlemekte ve motivasyonlarını arttıracak çalışmalar yapmaktadır. Medya ile ilişkilerini yakın 
tutmakta ve düzenli olarak basın bülteni yayınlamaktadır. Medya ile ilişkilerini yöneten bir ekibi 

Atlasglobal Hava Yolları 2001’de 2 uçak ile kurulmuş olup 2004’te iç ve dış hat seferlerine 
yılında ise pek çok konuda yenilenme çalışmalarına girişmiş; logosu, kurumsal 

rengi, misyonu ve hedeflerinde büyük değişiklikler yapmıştır.  

Atlasglobal’in halkla ilişkiler faaliyetlerini, Pazarlama Departmanı'na bağlı Kurumsal İletişim Birimi 
r. Bazı halkla ilişkiler uygulamalarında bağımsız ajanslardan hizmet alınırken; bazı 

uygulamalar kurum içinde yürütülmektedir. Atlasglobal’in kullandığı ortam ve araçlar; gazete, dergi, 
bültenler, radyo, televizyon, konferans, el kitabı, afişler, broşürler, panolar, festivaller, sergiler,  
pankartlar, toplantılar, yarışmalar, törenler ve sosyal medya ortamıdır.  

Atlasglobal’in halkla ilişkiler uygulamaları ise; kurumsal kimlik, sponsorluk, kurumsal itibar, 
kurumsal sosyal sorumluluk, etkinlik yönetimi ve medya ilişkileridir. 

Atlasglobal 2015’te kurumsal kimliğindeki değişimle birlikte, görünürlüğe ve yeni imajına daha fazla 
önem vermiştir. Rakiplerinin güçlü olduğu bir pazarda kendi marka değerini ve imajını yeniden kurma 

rış olmasına rağmen; tanıtım ve reklam çalışmaları bu süreçte etkili 
olmuştur. Atlasglobal her sınıftan yolcuya uçak bileti sağlayabilmeyi hedeflemektedir. Atlasglobal’in 
önemli sponsorluk faaliyetleri; spor alanında İran takımı olan Traktörsazi, turizm alanında 
Travel Summit’dir. Atasglobal’in sosyal sorumluluk faaliyetleri daha çok ihtiyacı olan uçuş deneyimi 
yaşamayan çocuklara yöneliktir. Etkinlik yönetimi kapsamında resmi bayramlarda kontuarları 
bayraklarla süslemektedir. Atlasglobal sosyal medyadan yararlanmakta medya ilişkilerinde sanal basın 
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Atlasglobal 2015’te kurumsal kimliğindeki değişimle birlikte, görünürlüğe ve yeni imajına daha fazla 
önem vermiştir. Rakiplerinin güçlü olduğu bir pazarda kendi marka değerini ve imajını yeniden kurma 
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odasını kullanmaktadır. Kurumsal iletişim departmanı ve destek aldığı ajans ile birlikte medya 
ilişkilerini yönetmektedir. 

Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar 2000’li yıllardan itibaren Türkiye’de yüks
Bunlardan bazıları; Dikyol’un Sivil Hava Taşımacılığı Sektöründe Michael Porter’in Rekabet 
Stratejisi Faktörlerinin Analizi: Atlasjet ve Pegasus Havayolları Kıyaslaması, Özkan’ın 
Yönetiminde Kriz İletişiminin Önemi Ve Thy İle Atla
İncelenmesi, İnan’ın Sporda Sponsorluk ve Türk Hava Yolları Uygulaması, Yalçın vd’nin Türk Hava 
Yolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma örnek olarak 
verilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar genelde havacılık ve halkla ilişkilerin bazı uygulama 
alanlarına yönelik kalmıştır. Sivil havacılıkta halkla ilişkiler yönetimi, kullandığı ortam ve araçlar ve 
uygulama alanlarının çoğunu ele alan bütüncül bir çalışma bulunmamaktadır. Bu eksi
çalışma sivil havacılık yönetiminde halkla ilişkilerin yerini, kullandığı araçları ve uyguladığı 
uygulamaları ele almıştır. Bu çalışmanın eksikliği ise daha kapsamlı ve detaylı incelenebilir konuların 
daha yüzeysel ele alınmış olmasıdır. Örne
alınmamıştır.. 

Sonuç olarak Türk havacılığında tanınır ve itibarlı olmak ancak iyi bir halkla ilişkiler çalışmasıyla 
sağlayabilmektedir. Türkiye konum olarak önemli bir yere sahip olduğu için hav
açısından da avantaja sahip olmaktadır. Orta doğunun ve batının birleşimi ve birçok kıtaya yakın 
olması, konumundan gelen avantajla geniş bir yelpazeye hizmet sunma fırsatı vermektedir. Burada 
kurumların halkla ilişkiler departmanları v
Türkiye’deki sivil havacılıktaki hava yolu firmalarının halkla ilişkiler departmanları pazarlama 
bölümüne bağlı kurumsal iletişim altında bulunmaktadır Bazı hava yolları ise bağımsız ajanslardan 
hizmet almaktadır.  Bütün bu çalışmalar hava yollarının kullandıkları ortam ve araçları ne kadar etkin 
ve zamanında kullandığına bağlıdır. Ayrıca halkla ilişkiler uygulamaları olan; kurumsal kimlik, 
kurumsal itibar, etkinlik yönetimi, sponsorluk, kurumsal sosyal sor
uygulanması önemlidir. 
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alanlarına yönelik kalmıştır. Sivil havacılıkta halkla ilişkiler yönetimi, kullandığı ortam ve araçlar ve 
uygulama alanlarının çoğunu ele alan bütüncül bir çalışma bulunmamaktadır. Bu eksi
çalışma sivil havacılık yönetiminde halkla ilişkilerin yerini, kullandığı araçları ve uyguladığı 
uygulamaları ele almıştır. Bu çalışmanın eksikliği ise daha kapsamlı ve detaylı incelenebilir konuların 
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aktadır.  Bütün bu çalışmalar hava yollarının kullandıkları ortam ve araçları ne kadar etkin 
ve zamanında kullandığına bağlıdır. Ayrıca halkla ilişkiler uygulamaları olan; kurumsal kimlik, 
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Dijital Halkla İlişkiler Ara
Kullanan 5 Şirket 

Ayşenur GEYSİ,Yüksek Lisans öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, 
geysiaysenur@gmail.com 

Özet 

Çalışma, Türkiye’de sosyal medya platformları içerisinde hab
konusunda etkin kullanım alanına sahip Twitter’ın, markalar tarafından halkla ilişkiler aracı olarak ne 
amaçla, ne sıklıkla kullandıklarının ve hedef kitleleri ile olan iletişimlerinde etkileşimi sağlayıp 
sağlayamadıklarının ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 
Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin belirlendiği “Sosyal 
Marka 100”araştırması, araştırmanın evrenini oluştururken bu araştırma sonu
medya platformu olan Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş marka (Mavi, Pegasus, Boyner, 
Ford,Lenovo) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan içerik analizi kodlama 
cetveli Mavi, Pegasus, Boyner, Ford ve Lenovo markalarının, 18.04.2017
kurumsal Twitter hesaplarındaki her bir paylaşımın içeriğine bakılarak taşıdıkları anlam kapsamında 
tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolarda markaların Twitter hesaplarını yönetmede ku
sağlayamadıkları, iş günü içinde ve dışında hedef kitleleri ile iletişim kurup kurmadığı, yapılan 
paylaşımların ne amaçla, ne kadar yoğunlukta kullanıldığı ve paylaşımlarındaki iletilerin hangi özelliklere 
sahip olduğu araştırılmıştır. Araştırmada incelenen tarihler arasındaki verilere göre, markaların kurumsal 
Twitter hesaplarını yönetmede kurumsallıklarını sağlamaya çalıştıkları, iş günü içinde ve dışında hedef 
kitleleriyle iletişim içinde oldukları görülmüştür. Ayrıca markaların gerek
paylaşımlarındaki metinlerde Twitter’ı yoğun biçimde ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme amaçlı 
kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Sözcükler:  Dijital Halkla İlişkiler, Sosyal Medya Yönetimi, Twitter

Twitter usage as digital publ

Abstract 

The study was carried out in order to find out whether Twitter, which has an effective use of news media 
and rapid agenda setting in social media platforms in Tur
means of public relations, for what purpose, how frequently they use it and how they communicate with 
their target groups. In line with this objective, the research of Diplomacy.Live, five brands (Mavi, 
Pegasus, Boyner, Ford, Lenovo etc.) who are using social media platform in Turkey as the most suitable 
digital entity as the digital asset, while the "Social Brand 100" research, which is determined by the 
companies using the social media best by Turkey, created
coding table used in the research was tabulated within the meanings of the meanings of Mavi, Pegasus, 
Boyner, Ford and Lenovo brands by looking at the contents of each share in the corporate Twitter 
accounts between 18.04.2017-18.05.2017. In these tables, it was researched whether brands were able to 
provide institutionalities to manage their Twitter accounts, whether they contacted target groups within 
and outside the working day, what purpose they were use
features they had in sharing. According to the results of the survey, it was seen that the brands tried to 
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Dijital Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımı: Twitter’ı 
Kullanan 5 Şirket Üzerine Bir İnceleme 

Yüksek Lisans öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, 

Çalışma, Türkiye’de sosyal medya platformları içerisinde haber medyası ve hızlı gündem oluşturma 
konusunda etkin kullanım alanına sahip Twitter’ın, markalar tarafından halkla ilişkiler aracı olarak ne 
amaçla, ne sıklıkla kullandıklarının ve hedef kitleleri ile olan iletişimlerinde etkileşimi sağlayıp 

rının ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 
Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin belirlendiği “Sosyal 
Marka 100”araştırması, araştırmanın evrenini oluştururken bu araştırma sonucunda Türkiye’de sosyal 
medya platformu olan Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş marka (Mavi, Pegasus, Boyner, 
Ford,Lenovo) araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada kullanılan içerik analizi kodlama 

r, Ford ve Lenovo markalarının, 18.04.2017-18.05.2017 tarihleri arasında 
kurumsal Twitter hesaplarındaki her bir paylaşımın içeriğine bakılarak taşıdıkları anlam kapsamında 
tablolar oluşturulmuştur. Bu tablolarda markaların Twitter hesaplarını yönetmede kurumsallığı sağlayıp 
sağlayamadıkları, iş günü içinde ve dışında hedef kitleleri ile iletişim kurup kurmadığı, yapılan 
paylaşımların ne amaçla, ne kadar yoğunlukta kullanıldığı ve paylaşımlarındaki iletilerin hangi özelliklere 

Araştırmada incelenen tarihler arasındaki verilere göre, markaların kurumsal 
Twitter hesaplarını yönetmede kurumsallıklarını sağlamaya çalıştıkları, iş günü içinde ve dışında hedef 
kitleleriyle iletişim içinde oldukları görülmüştür. Ayrıca markaların gerek paylaşımlarının içerikleri gerek 
paylaşımlarındaki metinlerde Twitter’ı yoğun biçimde ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme amaçlı 
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The study was carried out in order to find out whether Twitter, which has an effective use of news media 
and rapid agenda setting in social media platforms in Turkey, can provide interaction with markers as a 
means of public relations, for what purpose, how frequently they use it and how they communicate with 
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establish their institutionalities without managing the corporate Twitter accounts, they were in 
communication with the target groups both within and outside the working day. In addition, it has 
emerged that brands have used Twitter intensively to inform their products and services in the content of 
their shares and in the content of their shares.

Keywords:Digital Public, Social Media Management, Twitter

 

GİRİŞ 

İnternet teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak gelişen sosyal ağ sitelerinin kurumlar tarafından halkla 
ilişkiler amaçlı kullanımı son yıllarda daha sık rastlanır hale gelmiştir.  Fakat halkla iliş
profesyonellerinin bu teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni alanları kullanmaları hemen 
gerçekleşmemiştir.  

İşletmeler için internet teknolojisi önceleri yeni pazarlara açılmak, hızlı ve düşük maliyetli iletişim 
imkânı yaratmak gibi fırsatlar sunarken günümüzde çok daha geniş kapsamda işletmelerin hedef 
kitlesi olan müşterileri, tedarikçiler, aracılar ve kamuoyu ile çok yönlü iletişim kurma, paylaşımda 
bulunma ve etkileşim yapma imkânları sunmaktadır (
günümüz pazarlama iletişiminin tek bir kanaldan yürütmenin mümkün olmadığını göstermektedir. 
Kurumların interneti halkla ilişkiler amaçlı kullanımı ise ilk başlarda kurumsal web sayfaları ile 
gerçekleşmiştir. Kurumlar her tür organizasyon ya da ürün v
kurumsal web sitelerini hazırlayarak sanal ortama adım atmışlardır. Kurumlar haber bültenlerini e
haber bülteni olarak web sayfalarında yayınlamışlar ya da hedef kitlesinin e
göndermeye başlamışlardır. Web 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile internet ortamı hem kullanıcı sayısını 
artırmış hem de kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasını sağladığı için büyük bir güce 
dönüşmüştür. Bu gücü fark eden kurumlar önce arama motorlarını, Google’ı keşfetmişler
ise blogları ve sosyal ağ sitelerini keşfetmişlerdir. Böylece kurumlar artık hedef kitleye ulaşmak için 
zaman ve mekân sınırı olmadan milyonlarca kişiyi bünyesinde barındıran sosyal medya araçlarını 
kullanmaya başlamışlardır (Yeniçıktı Tufan, 2

Teknolojinin gelişimiyle, virütik ya da viral etkiler yaratmaya 
yöntem olarak dijital halkla ilişkiler kanal
daha fazla tüketici arasında bir hizmet 
görüşlerin mesajlar kanalıyla payla
ortaya çıkarmış; markalara ilişkin haberlerin, etkinliklerin, marka de
dolaşmasıyla teşkil olan bir ortamdan bahsedilmiştir (Batı, 2010: 100). Markalara ilişkin etkinliklerin 
ve haberlerin kullanıcı etkileşimi ve içtenliği içinde herhangi bir ücret ödemeksizin dijital ortamda 
kulaktan kulağa ve elden ele dolaşması m

Halkla ilişkiler aracı olarak Twitter, markaların sosyal medyada pazarlama iletişimlerini sürdürmede 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel soruları Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin 
sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin belirlendiği “Sosyal Marka 100” araştırması verilerinden 
yola çıkılarak belirlenen Twitter’ı en aktif kullanan  beş markanın 
(Mavi, Pegasus, Boyner, Ford ve Lenovo) hedef kitleleriyle olan iletişiminde kurumsal hesaplar
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establish their institutionalities without managing the corporate Twitter accounts, they were in 
ion with the target groups both within and outside the working day. In addition, it has 

emerged that brands have used Twitter intensively to inform their products and services in the content of 
their shares and in the content of their shares. 

:Digital Public, Social Media Management, Twitter 

İnternet teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak gelişen sosyal ağ sitelerinin kurumlar tarafından halkla 
ilişkiler amaçlı kullanımı son yıllarda daha sık rastlanır hale gelmiştir.  Fakat halkla iliş
profesyonellerinin bu teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni alanları kullanmaları hemen 

İşletmeler için internet teknolojisi önceleri yeni pazarlara açılmak, hızlı ve düşük maliyetli iletişim 
tlar sunarken günümüzde çok daha geniş kapsamda işletmelerin hedef 

kitlesi olan müşterileri, tedarikçiler, aracılar ve kamuoyu ile çok yönlü iletişim kurma, paylaşımda 
bulunma ve etkileşim yapma imkânları sunmaktadır (Kırcova & Enginkaya, 2015: 3). Bu imkâ
günümüz pazarlama iletişiminin tek bir kanaldan yürütmenin mümkün olmadığını göstermektedir. 
Kurumların interneti halkla ilişkiler amaçlı kullanımı ise ilk başlarda kurumsal web sayfaları ile 
gerçekleşmiştir. Kurumlar her tür organizasyon ya da ürün ve hizmetlerini tanıtabilmek amacıyla 
kurumsal web sitelerini hazırlayarak sanal ortama adım atmışlardır. Kurumlar haber bültenlerini e
haber bülteni olarak web sayfalarında yayınlamışlar ya da hedef kitlesinin e-mail adreslerine 

Web 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile internet ortamı hem kullanıcı sayısını 
artırmış hem de kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasını sağladığı için büyük bir güce 
dönüşmüştür. Bu gücü fark eden kurumlar önce arama motorlarını, Google’ı keşfetmişler
ise blogları ve sosyal ağ sitelerini keşfetmişlerdir. Böylece kurumlar artık hedef kitleye ulaşmak için 
zaman ve mekân sınırı olmadan milyonlarca kişiyi bünyesinde barındıran sosyal medya araçlarını 
kullanmaya başlamışlardır (Yeniçıktı Tufan, 2016: 93).  

tik ya da viral etkiler yaratmaya çalışılan markaların kulland
kiler kanalıyla, çoğunlukla kaynağı markalar olan iletilerle iki ya da 

nda bir hizmet ürün veya şirketle ilgili fikirlerin, deneyimlerin, duygular
yla paylaşılması gerçekleştirilmektedir. Bu açıkça bir pazarlama ortam

kin haberlerin, etkinliklerin, marka değerlerinin internette 
kil olan bir ortamdan bahsedilmiştir (Batı, 2010: 100). Markalara ilişkin etkinliklerin 
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önem taşımaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel soruları Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin 
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mail adreslerine 
Web 2.0 teknolojisinin gelişmesi ile internet ortamı hem kullanıcı sayısını 

artırmış hem de kullanıcıların içerik üretmesine ve paylaşmasını sağladığı için büyük bir güce 
dönüşmüştür. Bu gücü fark eden kurumlar önce arama motorlarını, Google’ı keşfetmişler daha sonra 
ise blogları ve sosyal ağ sitelerini keşfetmişlerdir. Böylece kurumlar artık hedef kitleye ulaşmak için 
zaman ve mekân sınırı olmadan milyonlarca kişiyi bünyesinde barındıran sosyal medya araçlarını 

n kullandığı bir 
markalar olan iletilerle iki ya da 

irketle ilgili fikirlerin, deneyimlerin, duyguların, 
a bir pazarlama ortamını 

erlerinin internette elden ele 
kil olan bir ortamdan bahsedilmiştir (Batı, 2010: 100). Markalara ilişkin etkinliklerin 

ve haberlerin kullanıcı etkileşimi ve içtenliği içinde herhangi bir ücret ödemeksizin dijital ortamda 
arkalar için önemli bir avantaj haline gelmiştir. 

Halkla ilişkiler aracı olarak Twitter, markaların sosyal medyada pazarlama iletişimlerini sürdürmede 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede çalışmanın temel soruları Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin 

edyayı en iyi kullanan şirketlerinin belirlendiği “Sosyal Marka 100” araştırması verilerinden 
yola çıkılarak belirlenen Twitter’ı en aktif kullanan  beş markanın 

Lenovo) hedef kitleleriyle olan iletişiminde kurumsal hesaplarını 
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halkla ilişkiler aracı olarak  ne şekilde kullandığı ve Twitter üzerinden yapılan paylaşımların 
içeriklerine göre dağılımının nasıl olduğu 6 farklı  kategoride  içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

1.Dijital Halkla İlişkiler  

Markaların dijital ortamlardaki yaygınlığının artmasının en büyük sebeplerinden biri dijital ortamlarda 
gerçekleştirilen halkla ilişkiler uygulamalar
sanal mecraya kaymasıyla artık daha fazla dijital olmalarının gerekliliği 
gelişmedir. 

Dijital Halkla İlişkiler, haberleşme, iletişim ve etkileşim kanalları olarak işlev gören online medya, 
arama motorları ve sosyal web sitelerinden yararlanılarak gerçekleştirilen uygulamalar olarak 
tanımlanmaktadır (Gavra & Savitskaya, 2012: 1128). Dijital Halkla İlişkilerin, çevrimiçi medyayı, 
arama ve sosyal iletişim, katılım ve nüfusun kanalları olarak kullanmakla ilişkili bir dizi uygulama 
olarak da tanımlandığı görülmektedir. (Wright & Hinson, 2008: 2010). Yine 
Dijital halkla ilişkiler, paydaşları bir kuruluşun hizmetleri veya bu hizmetleri güncelleştirmeleri 
hakkında bilgilendirmek için çevrimiçi haber bültenleri yayınlamayı, gazetecilik ağlarının gücünden 
yararlanmayı ve İnternet yoluyla bilgi yaymayı içermektedir (Gifford, 2010: 63). Bu tanımlamalardan 
dijital ortamlardaki tüm platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin dijital 
halkla ilişkiler olarak karşımıza çıktığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Dijital halkla ilişkilerin önemini üç şekilde açıklanabilmektedir: Öncelikle direkt olarak kullanıcı 
tarafından ‘ekşi sözlük, kişisel bloglar’ gibi platformlarda yapılan tavsiyeler, kurumların ürün ve 
hizmetlerini potansiyel alıcılara pazarlayabilmeleri açısından büyük
bu platformlarda olumlu içeriklerin yoğunlukta olması ve etkileşim yaratıyor olması gerekir.
olumsuz içerikleri minimize edebilmek iyi bir itibar yönetimi için dikkat edilmesi gereken en önemli 
unsurlardır. Çünkü bu içerikleri okuyan potansiyel müşteriler tavsiyelerden etkilenerek
da almama kararı verebildiklerinden bu mecraların yönetilme/beslenme ihtiyacı kaçınılmaz bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. Örneğin sitelerde, müşteri memnuniyetini gösteren o sa
fikir vermektedir. İkinci olarak; sosyal medyanın sunduğu
için potansiyel satış fırsatları yaratmaktadır. Artık herkesin hayatında standart bir ihtiyaç haline 
gelen sosyal medyada, markaların gözükmüyor olması çok büyük bir eksikliktir. Sosyal 
medyada yazılan her olumlu yorum, oluşan her etkileşim, o marka ve kuruma artı bir değer 
katmaktadır. Potansiyel tüketiciler, bu paylaşımları gördükçe o ürün ve hizmetlere olan güveni 
artacaktır. O kurum yerine, doğrudan olarak müşterisinin böyle bir tavsiyede bulunması çok daha iyi 
bir etki yaratacaktır.Üçüncü ve son olarak, markanın ya da kurumun yaşadığı krizleri sadece 
geleneksel halkla ilişkiler yöntemiyle yönetmek yeterli ve mümkün kılınama
dünyada gerçekleşen bir krizi yine dijital arenada çözmeniz gerekmektedir (pazarlamailetisimi.com).

Dijital halkla ilişkiler olgusunu da i
veya ürün/hizmetle ilgili mesajın marka kullan
girişimlere bağlı olan bir yöntemdir. Bu y
geçirmek misyonuyla tasarlar; en az
katlanmakta ve yaratılan etki daha h
keşfettiği bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan markaları, bir yandan bağımsız blog 
dünyasını ve sosyal ağların tümünü tanıyan,
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halkla ilişkiler aracı olarak  ne şekilde kullandığı ve Twitter üzerinden yapılan paylaşımların 
içeriklerine göre dağılımının nasıl olduğu 6 farklı  kategoride  içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.

amlardaki yaygınlığının artmasının en büyük sebeplerinden biri dijital ortamlarda 
kiler uygulamalarıdır. Bu gelişen durum, markaların geleneksel mecradan 

sanal mecraya kaymasıyla artık daha fazla dijital olmalarının gerekliliği düşüncesiyle ortaya çıkan bir 

Dijital Halkla İlişkiler, haberleşme, iletişim ve etkileşim kanalları olarak işlev gören online medya, 
arama motorları ve sosyal web sitelerinden yararlanılarak gerçekleştirilen uygulamalar olarak 

(Gavra & Savitskaya, 2012: 1128). Dijital Halkla İlişkilerin, çevrimiçi medyayı, 
arama ve sosyal iletişim, katılım ve nüfusun kanalları olarak kullanmakla ilişkili bir dizi uygulama 
olarak da tanımlandığı görülmektedir. (Wright & Hinson, 2008: 2010). Yine başka bir tanımlamada 
Dijital halkla ilişkiler, paydaşları bir kuruluşun hizmetleri veya bu hizmetleri güncelleştirmeleri 
hakkında bilgilendirmek için çevrimiçi haber bültenleri yayınlamayı, gazetecilik ağlarının gücünden 

ilgi yaymayı içermektedir (Gifford, 2010: 63). Bu tanımlamalardan 
dijital ortamlardaki tüm platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin dijital 
halkla ilişkiler olarak karşımıza çıktığı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

a ilişkilerin önemini üç şekilde açıklanabilmektedir: Öncelikle direkt olarak kullanıcı 
tarafından ‘ekşi sözlük, kişisel bloglar’ gibi platformlarda yapılan tavsiyeler, kurumların ürün ve 
hizmetlerini potansiyel alıcılara pazarlayabilmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu sebeple 
bu platformlarda olumlu içeriklerin yoğunlukta olması ve etkileşim yaratıyor olması gerekir.
olumsuz içerikleri minimize edebilmek iyi bir itibar yönetimi için dikkat edilmesi gereken en önemli 

bu içerikleri okuyan potansiyel müşteriler tavsiyelerden etkilenerek
da almama kararı verebildiklerinden bu mecraların yönetilme/beslenme ihtiyacı kaçınılmaz bir ihtiyaç 

Örneğin sitelerde, müşteri memnuniyetini gösteren o sarı yıldızlar (ratings) bize bir 
fikir vermektedir. İkinci olarak; sosyal medyanın sunduğu pazarlama iletişimi faaliyetleri markalar 
için potansiyel satış fırsatları yaratmaktadır. Artık herkesin hayatında standart bir ihtiyaç haline 

arkaların gözükmüyor olması çok büyük bir eksikliktir. Sosyal 
yazılan her olumlu yorum, oluşan her etkileşim, o marka ve kuruma artı bir değer 

katmaktadır. Potansiyel tüketiciler, bu paylaşımları gördükçe o ürün ve hizmetlere olan güveni 
. O kurum yerine, doğrudan olarak müşterisinin böyle bir tavsiyede bulunması çok daha iyi 

bir etki yaratacaktır.Üçüncü ve son olarak, markanın ya da kurumun yaşadığı krizleri sadece 
geleneksel halkla ilişkiler yöntemiyle yönetmek yeterli ve mümkün kılınamamaktadır. Çünkü dijital 
dünyada gerçekleşen bir krizi yine dijital arenada çözmeniz gerekmektedir (pazarlamailetisimi.com).

kiler olgusunu da içinde barındıran viral veya virütik pazarlama yakla
n marka kullanıcıları arasında süratli ve aktif yayılmas

ntemdir. Bu yöntemde markalar iletilerini bir bireyin diğerlerini harekete 
irmek misyonuyla tasarlar; en azından bu teşvik edilir. Bu ortamda mesajın duy

lan etki daha hızlı büyümektedir. Dijital ortamda halkla ilişkiler, markaların yeni 
keşfettiği bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan markaları, bir yandan bağımsız blog 
dünyasını ve sosyal ağların tümünü tanıyan, takip eden, bir yandan dijital dünyanın tüm nimetlerinden 

halkla ilişkiler aracı olarak  ne şekilde kullandığı ve Twitter üzerinden yapılan paylaşımların 
içeriklerine göre dağılımının nasıl olduğu 6 farklı  kategoride  içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

amlardaki yaygınlığının artmasının en büyük sebeplerinden biri dijital ortamlarda 
dır. Bu gelişen durum, markaların geleneksel mecradan 

düşüncesiyle ortaya çıkan bir 

Dijital Halkla İlişkiler, haberleşme, iletişim ve etkileşim kanalları olarak işlev gören online medya, 
arama motorları ve sosyal web sitelerinden yararlanılarak gerçekleştirilen uygulamalar olarak 

(Gavra & Savitskaya, 2012: 1128). Dijital Halkla İlişkilerin, çevrimiçi medyayı, 
arama ve sosyal iletişim, katılım ve nüfusun kanalları olarak kullanmakla ilişkili bir dizi uygulama 

başka bir tanımlamada 
Dijital halkla ilişkiler, paydaşları bir kuruluşun hizmetleri veya bu hizmetleri güncelleştirmeleri 
hakkında bilgilendirmek için çevrimiçi haber bültenleri yayınlamayı, gazetecilik ağlarının gücünden 

ilgi yaymayı içermektedir (Gifford, 2010: 63). Bu tanımlamalardan 
dijital ortamlardaki tüm platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin dijital 

a ilişkilerin önemini üç şekilde açıklanabilmektedir: Öncelikle direkt olarak kullanıcı 
tarafından ‘ekşi sözlük, kişisel bloglar’ gibi platformlarda yapılan tavsiyeler, kurumların ürün ve 

önem arz etmektedir. Bu sebeple 
bu platformlarda olumlu içeriklerin yoğunlukta olması ve etkileşim yaratıyor olması gerekir. Özellikle 
olumsuz içerikleri minimize edebilmek iyi bir itibar yönetimi için dikkat edilmesi gereken en önemli 

bu içerikleri okuyan potansiyel müşteriler tavsiyelerden etkilenerek ürünü alma ya 
da almama kararı verebildiklerinden bu mecraların yönetilme/beslenme ihtiyacı kaçınılmaz bir ihtiyaç 

rı yıldızlar (ratings) bize bir 
pazarlama iletişimi faaliyetleri markalar 

için potansiyel satış fırsatları yaratmaktadır. Artık herkesin hayatında standart bir ihtiyaç haline 
arkaların gözükmüyor olması çok büyük bir eksikliktir. Sosyal 

yazılan her olumlu yorum, oluşan her etkileşim, o marka ve kuruma artı bir değer 
katmaktadır. Potansiyel tüketiciler, bu paylaşımları gördükçe o ürün ve hizmetlere olan güveni 

. O kurum yerine, doğrudan olarak müşterisinin böyle bir tavsiyede bulunması çok daha iyi 
bir etki yaratacaktır.Üçüncü ve son olarak, markanın ya da kurumun yaşadığı krizleri sadece 

maktadır. Çünkü dijital 
dünyada gerçekleşen bir krizi yine dijital arenada çözmeniz gerekmektedir (pazarlamailetisimi.com). 

tik pazarlama yaklaşımı, marka 
lmasını sağlayıcı 
erlerini harekete 

n duyurum gücü 
mektedir. Dijital ortamda halkla ilişkiler, markaların yeni 

keşfettiği bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yandan markaları, bir yandan bağımsız blog 
takip eden, bir yandan dijital dünyanın tüm nimetlerinden 
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yararlanan dijital ortamda halkla ilişkiler yöntemleri, markaların ve kurumların internet üzerindeki 
bilinirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Markaları ve bağımsız blog dünyasını tanıyan, sosyal ağ
etkin takip eden, teknolojik imkânlarının da tümünü kullanabilen dijital halkla ilişkiler yöntemleri, 
markaların internet üzerindeki bilinirliğini yanında tüketicinin markaya karşı sempatisini, olumlu 
tutumunu ve aidiyetini arttırmayı amaçlamaktadır. 
markaların dijital platformdaki yaygınlığı arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Bu ikisi birbirini 
destekleyen iki unsur olarak görülmektedir. Dijital dünyada yer alma isteği ve bu konuda 
gerçekleştirilen dijital halkla ilişkiler gibi enstrümanlar, markaların günümüzdeki vizyonuyla 
alakalıdır. Teknolojik unsurlarla desteklenebilen viral etkiler yaratabilmek amacıyla markalar, 
çoğunluğu marka çıkışlı olan iletiler aracılığıyla tüketiciler arasında mark
tecrübelerin paylaşılmasını sağlarlar. Böyle olunca da dijital ortam markalar için cazip bir pazarlama 
iletişimi kanalı olmuştur (Batı, 2010: 100

Dijital ortamda gerçekleşen bir pazarlama iletişiminin Dijital Halkla İlişkiler olarak mı yoksa Online 
Halkla İlişkiler olarak mı ifade edileceği bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital halkla 
ilişkiler ve Online Halkla İlişkiler, sıklıkla b
online halkla ilişkiler sadece İnternet temelli uygulamaları içerirken dijital halkla ilişkiler, İnternet 
temelli uygulamalarla birlikte kişisel bilgisayarlar, cep telefonları, faks makineleri, fotoğr
kameraları vs. gibi dijital hale dönüştürülmüş tüm araçların kullanımını içermektedir. Böylelikle dijital 
halkla ilişkiler tarafından sunulan fırsatlar çok daha büyük ve çeşitlidir (Gregory&Herbert, 2005: 139
140; Joyce, 2010: vi.). Bu açıklamaya göre dijital halkla ilişkilerin, online halkla ilişkileri kapsayan bir 
kavram olduğu sonucu çıkarılabilmektedir.

PRCA tarafından yapılan, Dijital PR ve İletişim 2016 raporuna göre, 
harcanan pazarlama bütçesinin ortalama yüzdesi
(% 62) dijital bütçelerinin önümüzdeki 12 ay içinde büyümesini beklemektedir. Rapor, dijital bütçe 
harcamalarının temel alanlarının video tabanlı içerik (% 62), web tasarımı ve yapımı (% 55) ve ücretli
sosyal medya etkinliği (% 55) olduğunu ortaya koymaktadır (Digital PR and Communications Report 
Launches, 2016). 

İnternetin kullanıcı içerikli Web 2.0 uygulamasına dönüşmesiyle kullanıcının rolü pasif halden aktif 
hale yani kullanıcı sadece bilgiyi alan, 
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) 
halkla ilişkiler amacıyla kullanmaya başlamışlardır 

2. Dijital Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Yönetimi 

Sosyal Medya, Web 2.0’nin ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulan, kullanıcı tarafından 
yaratılmaya ve değiştirilmeye olanak sağlayan internet tabanlı bir grup uygulama olarak 
tanımlanmaktadır. 2005 yılında geniş bir kitleye ulaşan bu terim, genel olarak kamuya açık ve s
kullanıcılar tarafından hazırlanan çeşitli medya içeriğini tanımlamak için uygulanmaktadır (Kaplan & 
Haenlein, 2010: 61).Safko ve Brake (2009: 6), sosyal medyayı sohbete dayalı, çoklu ortam (kelimeler, 
resimler, videolar ve işitsel unsurlar) teması ile 
Web tabanlı uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Sosyal medya başka bir tanıma göre, kullanıcılara 
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yararlanan dijital ortamda halkla ilişkiler yöntemleri, markaların ve kurumların internet üzerindeki 
bilinirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Markaları ve bağımsız blog dünyasını tanıyan, sosyal ağ
etkin takip eden, teknolojik imkânlarının da tümünü kullanabilen dijital halkla ilişkiler yöntemleri, 
markaların internet üzerindeki bilinirliğini yanında tüketicinin markaya karşı sempatisini, olumlu 
tutumunu ve aidiyetini arttırmayı amaçlamaktadır. Sonuçta dijital halkla ilişkiler uygulamaları ile 
markaların dijital platformdaki yaygınlığı arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Bu ikisi birbirini 
destekleyen iki unsur olarak görülmektedir. Dijital dünyada yer alma isteği ve bu konuda 

rilen dijital halkla ilişkiler gibi enstrümanlar, markaların günümüzdeki vizyonuyla 
alakalıdır. Teknolojik unsurlarla desteklenebilen viral etkiler yaratabilmek amacıyla markalar, 
çoğunluğu marka çıkışlı olan iletiler aracılığıyla tüketiciler arasında markalarıyla ilgili görüşlerin ve 
tecrübelerin paylaşılmasını sağlarlar. Böyle olunca da dijital ortam markalar için cazip bir pazarlama 
iletişimi kanalı olmuştur (Batı, 2010: 100-101). 

Dijital ortamda gerçekleşen bir pazarlama iletişiminin Dijital Halkla İlişkiler olarak mı yoksa Online 
Halkla İlişkiler olarak mı ifade edileceği bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital halkla 
ilişkiler ve Online Halkla İlişkiler, sıklıkla birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmakla birlikte, 
online halkla ilişkiler sadece İnternet temelli uygulamaları içerirken dijital halkla ilişkiler, İnternet 
temelli uygulamalarla birlikte kişisel bilgisayarlar, cep telefonları, faks makineleri, fotoğr
kameraları vs. gibi dijital hale dönüştürülmüş tüm araçların kullanımını içermektedir. Böylelikle dijital 
halkla ilişkiler tarafından sunulan fırsatlar çok daha büyük ve çeşitlidir (Gregory&Herbert, 2005: 139

ya göre dijital halkla ilişkilerin, online halkla ilişkileri kapsayan bir 
kavram olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. 

PRCA tarafından yapılan, Dijital PR ve İletişim 2016 raporuna göre, dijital ve sosyal medyaya 
harcanan pazarlama bütçesinin ortalama yüzdesi % 25'dir ve bu 2015 yılında % 16'dır. Ek olarak, çoğu 
(% 62) dijital bütçelerinin önümüzdeki 12 ay içinde büyümesini beklemektedir. Rapor, dijital bütçe 
harcamalarının temel alanlarının video tabanlı içerik (% 62), web tasarımı ve yapımı (% 55) ve ücretli

olduğunu ortaya koymaktadır (Digital PR and Communications Report 

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) 
alkla ilişkiler amacıyla kullanmaya başlamışlardır (Yeniçıktı Tufan, 2016: 97). 

2. Dijital Halkla İlişkilerde Sosyal Medya Yönetimi   

ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulan, kullanıcı tarafından 
yaratılmaya ve değiştirilmeye olanak sağlayan internet tabanlı bir grup uygulama olarak 
tanımlanmaktadır. 2005 yılında geniş bir kitleye ulaşan bu terim, genel olarak kamuya açık ve s
kullanıcılar tarafından hazırlanan çeşitli medya içeriğini tanımlamak için uygulanmaktadır (Kaplan & 
Haenlein, 2010: 61).Safko ve Brake (2009: 6), sosyal medyayı sohbete dayalı, çoklu ortam (kelimeler, 
resimler, videolar ve işitsel unsurlar) teması ile yaratılan ve kolaylıkla yayınlanabilen, oluşturulabilen 
Web tabanlı uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Sosyal medya başka bir tanıma göre, kullanıcılara 

yararlanan dijital ortamda halkla ilişkiler yöntemleri, markaların ve kurumların internet üzerindeki 
bilinirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Markaları ve bağımsız blog dünyasını tanıyan, sosyal ağları 
etkin takip eden, teknolojik imkânlarının da tümünü kullanabilen dijital halkla ilişkiler yöntemleri, 
markaların internet üzerindeki bilinirliğini yanında tüketicinin markaya karşı sempatisini, olumlu 

Sonuçta dijital halkla ilişkiler uygulamaları ile 
markaların dijital platformdaki yaygınlığı arasında doğrusal bir ilişki söz konusudur. Bu ikisi birbirini 
destekleyen iki unsur olarak görülmektedir. Dijital dünyada yer alma isteği ve bu konuda 

rilen dijital halkla ilişkiler gibi enstrümanlar, markaların günümüzdeki vizyonuyla 
alakalıdır. Teknolojik unsurlarla desteklenebilen viral etkiler yaratabilmek amacıyla markalar, 

alarıyla ilgili görüşlerin ve 
tecrübelerin paylaşılmasını sağlarlar. Böyle olunca da dijital ortam markalar için cazip bir pazarlama 

Dijital ortamda gerçekleşen bir pazarlama iletişiminin Dijital Halkla İlişkiler olarak mı yoksa Online 
Halkla İlişkiler olarak mı ifade edileceği bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital halkla 

irbirinin yerine kullanılan kavramlar olmakla birlikte, 
online halkla ilişkiler sadece İnternet temelli uygulamaları içerirken dijital halkla ilişkiler, İnternet 
temelli uygulamalarla birlikte kişisel bilgisayarlar, cep telefonları, faks makineleri, fotoğraf ve video 
kameraları vs. gibi dijital hale dönüştürülmüş tüm araçların kullanımını içermektedir. Böylelikle dijital 
halkla ilişkiler tarafından sunulan fırsatlar çok daha büyük ve çeşitlidir (Gregory&Herbert, 2005: 139-

ya göre dijital halkla ilişkilerin, online halkla ilişkileri kapsayan bir 

dijital ve sosyal medyaya 
% 25'dir ve bu 2015 yılında % 16'dır. Ek olarak, çoğu 

(% 62) dijital bütçelerinin önümüzdeki 12 ay içinde büyümesini beklemektedir. Rapor, dijital bütçe 
harcamalarının temel alanlarının video tabanlı içerik (% 62), web tasarımı ve yapımı (% 55) ve ücretli 

olduğunu ortaya koymaktadır (Digital PR and Communications Report 

İnternetin kullanıcı içerikli Web 2.0 uygulamasına dönüşmesiyle kullanıcının rolü pasif halden aktif 
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) 

ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulan, kullanıcı tarafından 
yaratılmaya ve değiştirilmeye olanak sağlayan internet tabanlı bir grup uygulama olarak 
tanımlanmaktadır. 2005 yılında geniş bir kitleye ulaşan bu terim, genel olarak kamuya açık ve son 
kullanıcılar tarafından hazırlanan çeşitli medya içeriğini tanımlamak için uygulanmaktadır (Kaplan & 
Haenlein, 2010: 61).Safko ve Brake (2009: 6), sosyal medyayı sohbete dayalı, çoklu ortam (kelimeler, 

yaratılan ve kolaylıkla yayınlanabilen, oluşturulabilen 
Web tabanlı uygulamalar olarak tanımlamaktadır. Sosyal medya başka bir tanıma göre, kullanıcılara 
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enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi 
araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008: 123).

Sosyal medyanın günümüzdeki durumunu almasında birçok gelişmenin katkısı olmuştur. İnternetin 
gelişimiyle birlikte birçok hizmet de gelişim göstererek günümüze kadar ulaşmayı b
bir çerçeveye sahip olan sosyal medya kavramını daha iyi anlamak için geçmişine değinmek faydalı 
olacaktır. 

Sosyal medya ortaya çıkış macerası incelendiğinde,1979 yılında Duke Üniversitesi'nden Tom Truscott 
ve Jim Ellis, İnternet kullanıcılarının kamuya açık mesajlar yayınlamasına izin veren dünya çapında 
bir tartışma sistemi olan Usenet'i yaratmışlardır. Ancak sosyal medyanın günümüzdeki kullanımı 
anlamında bakıldığında 20 yıl öncesine dayandığı görülmektedir. Bruce ve Susan Abelson taraf
kurulan ve çevrimiçi günlük yazan kişileri bir toplulukta toplayan '' OpenDiary” (Açık Günlüğü) adlı 
bir sosyal ağ sitesi bu anlamda önemli bir başlangıç oluşturmuştur.Yüksek hızlı İnternet erişiminin 
büyümesi ve geniş bant servislerinin çoğalması il
siteleri kurulmuş ve sosyal medya oluşum aşaması bu şekilde gelişmiştir (Kaplan & Haenlein, 2009: 
60). 

Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. 
Özgünlüğünü yaratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini 
yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, 
resim paylaşımına olanak sağlamakta (Scott, 2010: 38), bu özelliğinden dolayı kulla
kullanım olanağı sağladığı görülmektedir. Sosyal medya sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma 
açık olması ve sanal paylaşımlara olanak tanıması gibi nedenlerle hem kurumlar hem de bireyler için 
en ideal mecralardan biri olarak kendin
içerik üreticileri olarak markalar, ürünler, firmalar hakkında Bloglarda, Facebook postalarında, 
Tweet’lerde, online röportajlarda düşüncelerini, duygularını ifade etmeye ve paylaşmaya 
başlamışlardır. Bütün bunlar daha öncede ifade edildiği gibi “kullanıcı tarafından oluşturulan içerik” 
olarak ifade edilmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik “kullanıcı tabanlı içerik” olarak 
adlandırılabilecek bu alan müşterilerin marka bilgisiyle ilgili
yöneticilerine, halkla ilişkiler uygulayıcılarına ürün satışlarını tahmin etme, şirketin tüketiciler 
nezdinde değerini anlama ve rekabetçi piyasa yapısını kavrama konusunda bir algı yaratmak suretiyle 
yardımcı olmaktadır (Nam & Kannan, 2014: 21).

Kurumlar sosyal medya aracılığıyla ürün ya da hizmetlerini tanıtabilmekte, kurumsal imajını 
güçlendirebilmekte ve mevcut hedef kitlenin yanı sıra daha fazla kitleye ulaşılmasına olanak 
tanımaktadır (Sayımer, 2008: 124).  Sosyal
alternatif iletişim kanalı olmaktan çıkmıştır. Sosyal medya kullanımı rekabet üstünlüğü isteyen ve 
uzun vadede varlığını devam ettirmek isteyen kurumlar için bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Ancak 
kurumların da sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, bu konuda bilgi ve beceri sahibi 
olmaları gerekmektedir (Öztürk, 2015: 123). 

İnsanlar sosyal medyada düşüncelerini rahatça dile getirebilmekte bu düşünceler üzerine 
tartışabilmekte ve yeni fikirler ortaya koyabilmektedir.  Sosyal medya tüketicileri daha kolay ve güçlü 
şekilde seslerini duyurma konusunda cesaretlendirmektedir. Böylece tüketiciler memnun kalmadıkları 
kuruluşlar ya da onların ürün ya da hizmetleri hakkında görüşlerini bildirm

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Public Relations Studies 

214 

enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi 
raçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008: 123). 

Sosyal medyanın günümüzdeki durumunu almasında birçok gelişmenin katkısı olmuştur. İnternetin 
gelişimiyle birlikte birçok hizmet de gelişim göstererek günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Geniş 
bir çerçeveye sahip olan sosyal medya kavramını daha iyi anlamak için geçmişine değinmek faydalı 

Sosyal medya ortaya çıkış macerası incelendiğinde,1979 yılında Duke Üniversitesi'nden Tom Truscott 
ılarının kamuya açık mesajlar yayınlamasına izin veren dünya çapında 

bir tartışma sistemi olan Usenet'i yaratmışlardır. Ancak sosyal medyanın günümüzdeki kullanımı 
anlamında bakıldığında 20 yıl öncesine dayandığı görülmektedir. Bruce ve Susan Abelson taraf
kurulan ve çevrimiçi günlük yazan kişileri bir toplulukta toplayan '' OpenDiary” (Açık Günlüğü) adlı 
bir sosyal ağ sitesi bu anlamda önemli bir başlangıç oluşturmuştur.Yüksek hızlı İnternet erişiminin 
büyümesi ve geniş bant servislerinin çoğalması ile MySpace (2003) ve Facebook (2004) gibi sosyal ağ 
siteleri kurulmuş ve sosyal medya oluşum aşaması bu şekilde gelişmiştir (Kaplan & Haenlein, 2009: 

Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. 
aratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini 

yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, 
resim paylaşımına olanak sağlamakta (Scott, 2010: 38), bu özelliğinden dolayı kullanıcılara geniş bir 
kullanım olanağı sağladığı görülmektedir. Sosyal medya sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma 
açık olması ve sanal paylaşımlara olanak tanıması gibi nedenlerle hem kurumlar hem de bireyler için 
en ideal mecralardan biri olarak kendini göstermektedir (Vural ve Bat 2010:3349). Müşteriler aktif 
içerik üreticileri olarak markalar, ürünler, firmalar hakkında Bloglarda, Facebook postalarında, 
Tweet’lerde, online röportajlarda düşüncelerini, duygularını ifade etmeye ve paylaşmaya 

dır. Bütün bunlar daha öncede ifade edildiği gibi “kullanıcı tarafından oluşturulan içerik” 
olarak ifade edilmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik “kullanıcı tabanlı içerik” olarak 
adlandırılabilecek bu alan müşterilerin marka bilgisiyle ilgili önemli bir gösterge olarak pazarlama 
yöneticilerine, halkla ilişkiler uygulayıcılarına ürün satışlarını tahmin etme, şirketin tüketiciler 
nezdinde değerini anlama ve rekabetçi piyasa yapısını kavrama konusunda bir algı yaratmak suretiyle 

ır (Nam & Kannan, 2014: 21). 

Kurumlar sosyal medya aracılığıyla ürün ya da hizmetlerini tanıtabilmekte, kurumsal imajını 
güçlendirebilmekte ve mevcut hedef kitlenin yanı sıra daha fazla kitleye ulaşılmasına olanak 
tanımaktadır (Sayımer, 2008: 124).  Sosyal medya kullanımı, kurumlar için artık bir seçenek veya 
alternatif iletişim kanalı olmaktan çıkmıştır. Sosyal medya kullanımı rekabet üstünlüğü isteyen ve 
uzun vadede varlığını devam ettirmek isteyen kurumlar için bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Ancak 

rumların da sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, bu konuda bilgi ve beceri sahibi 
olmaları gerekmektedir (Öztürk, 2015: 123).  

İnsanlar sosyal medyada düşüncelerini rahatça dile getirebilmekte bu düşünceler üzerine 
i fikirler ortaya koyabilmektedir.  Sosyal medya tüketicileri daha kolay ve güçlü 

şekilde seslerini duyurma konusunda cesaretlendirmektedir. Böylece tüketiciler memnun kalmadıkları 
kuruluşlar ya da onların ürün ya da hizmetleri hakkında görüşlerini bildirme olanağı elde etmişlerdir 

enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi 

Sosyal medyanın günümüzdeki durumunu almasında birçok gelişmenin katkısı olmuştur. İnternetin 
aşarmıştır. Geniş 

bir çerçeveye sahip olan sosyal medya kavramını daha iyi anlamak için geçmişine değinmek faydalı 

Sosyal medya ortaya çıkış macerası incelendiğinde,1979 yılında Duke Üniversitesi'nden Tom Truscott 
ılarının kamuya açık mesajlar yayınlamasına izin veren dünya çapında 

bir tartışma sistemi olan Usenet'i yaratmışlardır. Ancak sosyal medyanın günümüzdeki kullanımı 
anlamında bakıldığında 20 yıl öncesine dayandığı görülmektedir. Bruce ve Susan Abelson tarafından 
kurulan ve çevrimiçi günlük yazan kişileri bir toplulukta toplayan '' OpenDiary” (Açık Günlüğü) adlı 
bir sosyal ağ sitesi bu anlamda önemli bir başlangıç oluşturmuştur.Yüksek hızlı İnternet erişiminin 

e MySpace (2003) ve Facebook (2004) gibi sosyal ağ 
siteleri kurulmuş ve sosyal medya oluşum aşaması bu şekilde gelişmiştir (Kaplan & Haenlein, 2009: 

Sosyal medya, adında medya olmasına rağmen geleneksel medyadan farklılık göstermektedir. 
aratan en önemli farklılığı, herhangi bir bireyin sosyal medyanın içeriğini 

yaratabilmesi, yorumda bulunabilmesi ve katkı sağlayabilmesidir. Sosyal medya metin, ses, video, 
nıcılara geniş bir 

kullanım olanağı sağladığı görülmektedir. Sosyal medya sürekli güncellenebilmesi, çoklu kullanıma 
açık olması ve sanal paylaşımlara olanak tanıması gibi nedenlerle hem kurumlar hem de bireyler için 

i göstermektedir (Vural ve Bat 2010:3349). Müşteriler aktif 
içerik üreticileri olarak markalar, ürünler, firmalar hakkında Bloglarda, Facebook postalarında, 
Tweet’lerde, online röportajlarda düşüncelerini, duygularını ifade etmeye ve paylaşmaya 

dır. Bütün bunlar daha öncede ifade edildiği gibi “kullanıcı tarafından oluşturulan içerik” 
olarak ifade edilmektedir. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik “kullanıcı tabanlı içerik” olarak 

önemli bir gösterge olarak pazarlama 
yöneticilerine, halkla ilişkiler uygulayıcılarına ürün satışlarını tahmin etme, şirketin tüketiciler 
nezdinde değerini anlama ve rekabetçi piyasa yapısını kavrama konusunda bir algı yaratmak suretiyle 

Kurumlar sosyal medya aracılığıyla ürün ya da hizmetlerini tanıtabilmekte, kurumsal imajını 
güçlendirebilmekte ve mevcut hedef kitlenin yanı sıra daha fazla kitleye ulaşılmasına olanak 

medya kullanımı, kurumlar için artık bir seçenek veya 
alternatif iletişim kanalı olmaktan çıkmıştır. Sosyal medya kullanımı rekabet üstünlüğü isteyen ve 
uzun vadede varlığını devam ettirmek isteyen kurumlar için bir zorunluluk durumuna gelmiştir. Ancak 

rumların da sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, bu konuda bilgi ve beceri sahibi 

İnsanlar sosyal medyada düşüncelerini rahatça dile getirebilmekte bu düşünceler üzerine 
i fikirler ortaya koyabilmektedir.  Sosyal medya tüketicileri daha kolay ve güçlü 

şekilde seslerini duyurma konusunda cesaretlendirmektedir. Böylece tüketiciler memnun kalmadıkları 
e olanağı elde etmişlerdir 
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Bireysel isteklerini, değerlerini ve düşüncelerini sosyal medya araçları ile ifade edebilme imkânına 
sahip olan tüketicilerin ürün geliştirme sürecine aktif olarak katılmaları kurumları tüketici ile birlikte 
çalışmaya yönlendirmektedir. Tüketicileri ağa dâhil ederek üretim ve tasarım sürecini onlarla daha 
yakından paylaşmak kurumlar için olumlu sonuçlar vermektedir (Sayımer, 2008: 178). Halkla ilişkiler 
uygulayıcıları açısından ise sosyal medya ağları, bir yandan örgüt içi iletişi
taraftan örgüt dışı iletişimin gelişmesine destek olmaktadır ( Özel & Sert, 2015: 103).

Sosyal medya ortamları, geniş bir perspektif içinde değerlendirildiğinde; Facebook, Myspace, 
LinkedIn, Xing gibi sosyal ağların yanı sıra; Web 2.0
Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video gibi video paylaşım ağları; 1x, Flickr, Deviantart 
gibi fotoğraf paylaşım ağları; Wikipedia, Intelipedia gibi Wiki tarzı bilgi paylaşım ağları ve Twitter 
gibi mikroblogging paylaşım ağları gibi çok çeşitli sitelerden oluştuğu görülmektedir (Hazar, 2011: 
154-155). Makalede, bu geniş liste sınırlandırılarak en yaygın ve ünlü mikroblog olan “Twitter” 
üzerine odaklanılmaktadır. 

3. Sosyal Medya Yönetiminde Twitter Kullan

Sosyal medya ağları içerisinde bu çalışmanın konusunu oluşturan Twitter, diğer ağlara oranla farklı 
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Twitter, 140 karakterde hedef kitlelere mesaj gönderebilme 
özelliğiyle sosyal medya ağları arasında mikroblogging o
sitesinde yer alan tanıma göre Twitter; “Twitter seni ilginç bulduğun son hikâyelere, fikirlere, 
görüşlere ve haberlere bağlayan gerçek zamanlı bir bilgi ağıdır. Twitter'ın kalbinde Tweetler olarak 
adlandırılan küçük bilgi patlamaları bulunmaktadır. Her Tweet 140 karakter uzunluğundadır” olarak 
tanımlanmaktadır (www.twitter.com/about
paylaştıkları bilginin marka farkındalığı, marka sadakati oluşturabilme potansiyelinin farkına 
varmışlar ve böylece Twitter’ı bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. 

Twitter, insanın gerçek hayatta içinde bulunduğu anda ne yaptığını, onu izleyenlere kısa mesajla 
özetlediği, durumunu paylaştığı bir platformdur. “Şimdi kahve içiyorum”, “deniz kenarındayım”, 
“kitap okuyorum” gibi mesajlarla o andaki durumunu internete duyurmak söz konusudur. 
yapıyorsun” sorununun yanıtını sanki insanlar bir aradalarmış gibi anında yanıt verebilen bu 
teknolojide iletişim kurmak için erişim kolaylığı açısından Twitter web sitesine girmeye bile gerek 
olmayabiliyor. Yazıların mesajları SMS (kısa mesaj servisi)
yollamak mümkün olabilmektedir. Twitter
ulaşmaları gibi alanlarda ilgi görmektedir 

Twitter kurumların kendi çıkarları için artık büyük 
ulaşma aracıdır. Bu kurumlar, devlet kurumları olabildiği gibi, yerel yönetimler ve viraller ya da başka 
pazarlama iletişimi teknikleri ile etkinliklerini arttırmak isteyen ticari kuruluşlar da olabilmektedir (
Timisi, 2015: 12). Günümüzde birçok kurum çalışanı, Twitter hakkında yanlış fikirler taşımaktadır. 
Sosyal ağlar, her ne kadar kurum yöneticilerinin kontrolünde işlev kazansa da çalışanların bu konuda 
bilgilendirilmeleri, sayfanın sürdürülebilirliği ve sos
taşımaktadır. Bu doğrultuda kurumsal Twitter hesaplarının oluşturulması ve sürdürülmesi sürecinde 
şunlara dikkat edilmesi gerekmektedir (Sweeney ve Craig, 2011: 60
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Bireysel isteklerini, değerlerini ve düşüncelerini sosyal medya araçları ile ifade edebilme imkânına 
sahip olan tüketicilerin ürün geliştirme sürecine aktif olarak katılmaları kurumları tüketici ile birlikte 

ktedir. Tüketicileri ağa dâhil ederek üretim ve tasarım sürecini onlarla daha 
yakından paylaşmak kurumlar için olumlu sonuçlar vermektedir (Sayımer, 2008: 178). Halkla ilişkiler 
uygulayıcıları açısından ise sosyal medya ağları, bir yandan örgüt içi iletişimin güçlenmesine, öte 
taraftan örgüt dışı iletişimin gelişmesine destek olmaktadır ( Özel & Sert, 2015: 103). 

Sosyal medya ortamları, geniş bir perspektif içinde değerlendirildiğinde; Facebook, Myspace, 
LinkedIn, Xing gibi sosyal ağların yanı sıra; Web 2.0’ın ilk platformlarından biri olan bloglar; 
Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video gibi video paylaşım ağları; 1x, Flickr, Deviantart 
gibi fotoğraf paylaşım ağları; Wikipedia, Intelipedia gibi Wiki tarzı bilgi paylaşım ağları ve Twitter 

oblogging paylaşım ağları gibi çok çeşitli sitelerden oluştuğu görülmektedir (Hazar, 2011: 
155). Makalede, bu geniş liste sınırlandırılarak en yaygın ve ünlü mikroblog olan “Twitter” 

3. Sosyal Medya Yönetiminde Twitter Kullanımı 

Sosyal medya ağları içerisinde bu çalışmanın konusunu oluşturan Twitter, diğer ağlara oranla farklı 
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Twitter, 140 karakterde hedef kitlelere mesaj gönderebilme 
özelliğiyle sosyal medya ağları arasında mikroblogging olarak tanımlanmaktadır. Kurumun kendi web 
sitesinde yer alan tanıma göre Twitter; “Twitter seni ilginç bulduğun son hikâyelere, fikirlere, 
görüşlere ve haberlere bağlayan gerçek zamanlı bir bilgi ağıdır. Twitter'ın kalbinde Tweetler olarak 

ük bilgi patlamaları bulunmaktadır. Her Tweet 140 karakter uzunluğundadır” olarak 
www.twitter.com/about). 140 karakteri kullanarak paylaşım yapan kurumlar her 

paylaştıkları bilginin marka farkındalığı, marka sadakati oluşturabilme potansiyelinin farkına 
varmışlar ve böylece Twitter’ı bir pazarlama aracı olarak kullanmaya başlamışlardır.  

ek hayatta içinde bulunduğu anda ne yaptığını, onu izleyenlere kısa mesajla 
özetlediği, durumunu paylaştığı bir platformdur. “Şimdi kahve içiyorum”, “deniz kenarındayım”, 
“kitap okuyorum” gibi mesajlarla o andaki durumunu internete duyurmak söz konusudur. 
yapıyorsun” sorununun yanıtını sanki insanlar bir aradalarmış gibi anında yanıt verebilen bu 
teknolojide iletişim kurmak için erişim kolaylığı açısından Twitter web sitesine girmeye bile gerek 
olmayabiliyor. Yazıların mesajları SMS (kısa mesaj servisi) yoluyla veya Google Talk yoluyla da 
yollamak mümkün olabilmektedir. Twitter‟ın mesaj servisi parti duyuruları, şirketlerin müşterilerine 
ulaşmaları gibi alanlarda ilgi görmektedir (Sayımer, 2008: 128).  

Twitter kurumların kendi çıkarları için artık büyük bir sanal cemaate dönüşmüş olan kullanıcılara 
ulaşma aracıdır. Bu kurumlar, devlet kurumları olabildiği gibi, yerel yönetimler ve viraller ya da başka 
pazarlama iletişimi teknikleri ile etkinliklerini arttırmak isteyen ticari kuruluşlar da olabilmektedir (
Timisi, 2015: 12). Günümüzde birçok kurum çalışanı, Twitter hakkında yanlış fikirler taşımaktadır. 
Sosyal ağlar, her ne kadar kurum yöneticilerinin kontrolünde işlev kazansa da çalışanların bu konuda 
bilgilendirilmeleri, sayfanın sürdürülebilirliği ve sosyal ağ stratejilerinin oluşturulması açısından önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda kurumsal Twitter hesaplarının oluşturulması ve sürdürülmesi sürecinde 
şunlara dikkat edilmesi gerekmektedir (Sweeney ve Craig, 2011: 60-61):  

Bireysel isteklerini, değerlerini ve düşüncelerini sosyal medya araçları ile ifade edebilme imkânına 
sahip olan tüketicilerin ürün geliştirme sürecine aktif olarak katılmaları kurumları tüketici ile birlikte 

ktedir. Tüketicileri ağa dâhil ederek üretim ve tasarım sürecini onlarla daha 
yakından paylaşmak kurumlar için olumlu sonuçlar vermektedir (Sayımer, 2008: 178). Halkla ilişkiler 

min güçlenmesine, öte 

Sosyal medya ortamları, geniş bir perspektif içinde değerlendirildiğinde; Facebook, Myspace, 
’ın ilk platformlarından biri olan bloglar; 

Youtube, Dailymotion, Google Videos, Yahoo Video gibi video paylaşım ağları; 1x, Flickr, Deviantart 
gibi fotoğraf paylaşım ağları; Wikipedia, Intelipedia gibi Wiki tarzı bilgi paylaşım ağları ve Twitter 

oblogging paylaşım ağları gibi çok çeşitli sitelerden oluştuğu görülmektedir (Hazar, 2011: 
155). Makalede, bu geniş liste sınırlandırılarak en yaygın ve ünlü mikroblog olan “Twitter” 

Sosyal medya ağları içerisinde bu çalışmanın konusunu oluşturan Twitter, diğer ağlara oranla farklı 
özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. Twitter, 140 karakterde hedef kitlelere mesaj gönderebilme 

larak tanımlanmaktadır. Kurumun kendi web 
sitesinde yer alan tanıma göre Twitter; “Twitter seni ilginç bulduğun son hikâyelere, fikirlere, 
görüşlere ve haberlere bağlayan gerçek zamanlı bir bilgi ağıdır. Twitter'ın kalbinde Tweetler olarak 

ük bilgi patlamaları bulunmaktadır. Her Tweet 140 karakter uzunluğundadır” olarak 
140 karakteri kullanarak paylaşım yapan kurumlar her 

paylaştıkları bilginin marka farkındalığı, marka sadakati oluşturabilme potansiyelinin farkına 

ek hayatta içinde bulunduğu anda ne yaptığını, onu izleyenlere kısa mesajla 
özetlediği, durumunu paylaştığı bir platformdur. “Şimdi kahve içiyorum”, “deniz kenarındayım”, 
“kitap okuyorum” gibi mesajlarla o andaki durumunu internete duyurmak söz konusudur. “Ne 
yapıyorsun” sorununun yanıtını sanki insanlar bir aradalarmış gibi anında yanıt verebilen bu 
teknolojide iletişim kurmak için erişim kolaylığı açısından Twitter web sitesine girmeye bile gerek 

yoluyla veya Google Talk yoluyla da 
ın mesaj servisi parti duyuruları, şirketlerin müşterilerine 

bir sanal cemaate dönüşmüş olan kullanıcılara 
ulaşma aracıdır. Bu kurumlar, devlet kurumları olabildiği gibi, yerel yönetimler ve viraller ya da başka 
pazarlama iletişimi teknikleri ile etkinliklerini arttırmak isteyen ticari kuruluşlar da olabilmektedir ( 
Timisi, 2015: 12). Günümüzde birçok kurum çalışanı, Twitter hakkında yanlış fikirler taşımaktadır. 
Sosyal ağlar, her ne kadar kurum yöneticilerinin kontrolünde işlev kazansa da çalışanların bu konuda 

yal ağ stratejilerinin oluşturulması açısından önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda kurumsal Twitter hesaplarının oluşturulması ve sürdürülmesi sürecinde 
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1) Twitter, gündem akışının bir me
markasını yansıttığından çevrim içi bildiri yapılmadan önce bu durumun, göz önünde 
bulundurulması gerekmektedir.  

2) Gönderiler, takipçiler tarafından yanlış algılanarak farklı durumlara yol aç
kurumlar her bir paylaşımı önemseyerek dikkatle hazırlamak zorunda kalmaktadır. 

3) Dolaylı iletişim yerine, hedef kitlelere doğrudan ve aynı mesajla ulaşma kolaylığı sunmaktadır.

4) Twitter, tüm çevrelere hitap eden bir sosyal ağ gibi görünm
kullanılmaması sebebiyle kapsamlı bir kurumsal iletişim planının sadece bir bölümünü 
oluşturmaktadır.  

5) İçeriğinin sade, kaydın kolay olması nedeniyle az zaman ve emek harcanmakta, ücretsiz olması 
nedeniyle de kurumların mali yükünü azaltmaktadır. Buna ek olarak Twitter’ı, iyi bir şekilde 
yönetebilmek takipçi sayısı arttıkça daha zor hale gelmektedir.

Twitter, şirketlere müşterileri, ortakları ve diğer paydaşlarıyla başka bir hiçbir ortamın el vermediği 
hem bireysel hem genel bir şekilde doğrudan ilişki kurmasına izin veren temel bir iş kanalı olarak 
ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, Twitter ile insanların kendi ürünleri hakkında ne düşündüğünü 
izlemekte, müşteri hizmet isteklerine yanıt vermekte, hissedarlarla iletişim kurmak
yaratıcı reklamlarla para kazanmaktadır (Tuncer vd., 2013: 60). 

Twitter, bir halkla ilişkiler aracı olarak da son yıllarda kamu ve özel kurumlar tarafından da 
kullanılmaktadır. Takipçileriyle birebir deneyim yaşayarak etkileşim gerçekl
aracılığıyla hedef kitleleriyle birebir iletişim kurma ve onların fikirlerini alabilme imkânına sahiptir. 
Bu anlamda özellikle özel sektörde birçok kurum, takipçileriyle iletişime geçerek çeşitli etkinlikler 
organize etmektedir. Böylelikle takipçi sayılarını artırarak daha fazla kitlelere ulaşma fırsatı 
yakalamaktadır. Twitter‟da en çok tercih edilen kampanya yöntemleri, tweetlerin kullan
tarafından retweet edilerek daha fazla kitleye ulaştırılması üzerinedir. Bu yolla kuruml
paylaşan takipçileri arasından seçimler yaparak hediyeler vermektedir. Birçok şirket, Twitter için bir 
pazarlama ve halkla ilişkiler bütçesi ayırarak etkinlikler düzenlemektedir. Arama motoru Google 
Şirketi tarafından yapılan araştırmaya gö
bütçesini artırmayı planlamaktadır. 

Bu bütçeleri ise dijital pazarlama ve marka pazarlama altında konumlandırmaktadır. Şirketlerin yüzde 
27‟si bütçelerini gelenekselden dijitale do
(http://www.webrazzi.com/2014/01/13/google
Uygun, 2015: 238-239). 

Günümüzde birçok marka için sosyal medyada yer almanın önemli bir iletişim aracı haline geldiğini 
gösteren, birçok başarılı bir kampanyay
sosyal medyayı kullanarak adını duyurduğu kampanyadır. Dell sosyal medyayı, satış amaçlı 
kullanarak, satışlarını artırmıştır. Açtığı “Delloutlet” Twitter hesabının takipçi sayısı her geçen gün 
katlanarak artmıştır. Dell ‘in Haziran 2007’de başladığı sosyal medya satış kurgusu ile Haziran 2009’a 
kadar 3 milyon dolarlık satış yakaladığı, sonraki ayda bu rakamın iki katının üzerine çıkararak 6.5 
milyon dolara ulaştığı görülmüştür (Ayhan, 2012: 69).
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1) Twitter, gündem akışının bir merkezden yönetilmesini sağlamaktadır. Her bir bildirim, kurumun 
markasını yansıttığından çevrim içi bildiri yapılmadan önce bu durumun, göz önünde 

 

2) Gönderiler, takipçiler tarafından yanlış algılanarak farklı durumlara yol aç
kurumlar her bir paylaşımı önemseyerek dikkatle hazırlamak zorunda kalmaktadır.  

3) Dolaylı iletişim yerine, hedef kitlelere doğrudan ve aynı mesajla ulaşma kolaylığı sunmaktadır.

4) Twitter, tüm çevrelere hitap eden bir sosyal ağ gibi görünmesine rağmen, herkes tarafından 
kullanılmaması sebebiyle kapsamlı bir kurumsal iletişim planının sadece bir bölümünü 

5) İçeriğinin sade, kaydın kolay olması nedeniyle az zaman ve emek harcanmakta, ücretsiz olması 
ali yükünü azaltmaktadır. Buna ek olarak Twitter’ı, iyi bir şekilde 

yönetebilmek takipçi sayısı arttıkça daha zor hale gelmektedir. 

Twitter, şirketlere müşterileri, ortakları ve diğer paydaşlarıyla başka bir hiçbir ortamın el vermediği 
el bir şekilde doğrudan ilişki kurmasına izin veren temel bir iş kanalı olarak 

ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, Twitter ile insanların kendi ürünleri hakkında ne düşündüğünü 
izlemekte, müşteri hizmet isteklerine yanıt vermekte, hissedarlarla iletişim kurmakta ve çeşitli türde 
yaratıcı reklamlarla para kazanmaktadır (Tuncer vd., 2013: 60).  

Twitter, bir halkla ilişkiler aracı olarak da son yıllarda kamu ve özel kurumlar tarafından da 
kullanılmaktadır. Takipçileriyle birebir deneyim yaşayarak etkileşim gerçekleştiren kurumlar, Twitter 
aracılığıyla hedef kitleleriyle birebir iletişim kurma ve onların fikirlerini alabilme imkânına sahiptir. 
Bu anlamda özellikle özel sektörde birçok kurum, takipçileriyle iletişime geçerek çeşitli etkinlikler 

öylelikle takipçi sayılarını artırarak daha fazla kitlelere ulaşma fırsatı 
‟da en çok tercih edilen kampanya yöntemleri, tweetlerin kullan

tarafından retweet edilerek daha fazla kitleye ulaştırılması üzerinedir. Bu yolla kuruml
paylaşan takipçileri arasından seçimler yaparak hediyeler vermektedir. Birçok şirket, Twitter için bir 
pazarlama ve halkla ilişkiler bütçesi ayırarak etkinlikler düzenlemektedir. Arama motoru Google 
Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre şirketlerin 2/3‟ü gelecek dönemlerde sosyal medya 

 

Bu bütçeleri ise dijital pazarlama ve marka pazarlama altında konumlandırmaktadır. Şirketlerin yüzde 
‟si bütçelerini gelenekselden dijitale doğru kaydırmaktadır 
p://www.webrazzi.com/2014/01/13/google-wildfiredan-sirketlerin-sosyal-analizi-infografik/; Akt: 

Günümüzde birçok marka için sosyal medyada yer almanın önemli bir iletişim aracı haline geldiğini 
gösteren, birçok başarılı bir kampanyaya imza atmaktadır.Bunun örneklerinden biriDell markasının 
sosyal medyayı kullanarak adını duyurduğu kampanyadır. Dell sosyal medyayı, satış amaçlı 
kullanarak, satışlarını artırmıştır. Açtığı “Delloutlet” Twitter hesabının takipçi sayısı her geçen gün 

narak artmıştır. Dell ‘in Haziran 2007’de başladığı sosyal medya satış kurgusu ile Haziran 2009’a 
kadar 3 milyon dolarlık satış yakaladığı, sonraki ayda bu rakamın iki katının üzerine çıkararak 6.5 
milyon dolara ulaştığı görülmüştür (Ayhan, 2012: 69). 

rkezden yönetilmesini sağlamaktadır. Her bir bildirim, kurumun 
markasını yansıttığından çevrim içi bildiri yapılmadan önce bu durumun, göz önünde 

2) Gönderiler, takipçiler tarafından yanlış algılanarak farklı durumlara yol açabileceğinden 

3) Dolaylı iletişim yerine, hedef kitlelere doğrudan ve aynı mesajla ulaşma kolaylığı sunmaktadır. 

esine rağmen, herkes tarafından 
kullanılmaması sebebiyle kapsamlı bir kurumsal iletişim planının sadece bir bölümünü 

5) İçeriğinin sade, kaydın kolay olması nedeniyle az zaman ve emek harcanmakta, ücretsiz olması 
ali yükünü azaltmaktadır. Buna ek olarak Twitter’ı, iyi bir şekilde 

Twitter, şirketlere müşterileri, ortakları ve diğer paydaşlarıyla başka bir hiçbir ortamın el vermediği 
el bir şekilde doğrudan ilişki kurmasına izin veren temel bir iş kanalı olarak 

ortaya çıkmaktadır. İşletmeler, Twitter ile insanların kendi ürünleri hakkında ne düşündüğünü 
ta ve çeşitli türde 

Twitter, bir halkla ilişkiler aracı olarak da son yıllarda kamu ve özel kurumlar tarafından da 
eştiren kurumlar, Twitter 

aracılığıyla hedef kitleleriyle birebir iletişim kurma ve onların fikirlerini alabilme imkânına sahiptir. 
Bu anlamda özellikle özel sektörde birçok kurum, takipçileriyle iletişime geçerek çeşitli etkinlikler 

öylelikle takipçi sayılarını artırarak daha fazla kitlelere ulaşma fırsatı 
‟da en çok tercih edilen kampanya yöntemleri, tweetlerin kullanıcılar 

tarafından retweet edilerek daha fazla kitleye ulaştırılması üzerinedir. Bu yolla kurumlar, tweetlerini 
paylaşan takipçileri arasından seçimler yaparak hediyeler vermektedir. Birçok şirket, Twitter için bir 
pazarlama ve halkla ilişkiler bütçesi ayırarak etkinlikler düzenlemektedir. Arama motoru Google 

‟ü gelecek dönemlerde sosyal medya 

Bu bütçeleri ise dijital pazarlama ve marka pazarlama altında konumlandırmaktadır. Şirketlerin yüzde 
ğru kaydırmaktadır 

infografik/; Akt: 

Günümüzde birçok marka için sosyal medyada yer almanın önemli bir iletişim aracı haline geldiğini 
a imza atmaktadır.Bunun örneklerinden biriDell markasının 

sosyal medyayı kullanarak adını duyurduğu kampanyadır. Dell sosyal medyayı, satış amaçlı 
kullanarak, satışlarını artırmıştır. Açtığı “Delloutlet” Twitter hesabının takipçi sayısı her geçen gün 

narak artmıştır. Dell ‘in Haziran 2007’de başladığı sosyal medya satış kurgusu ile Haziran 2009’a 
kadar 3 milyon dolarlık satış yakaladığı, sonraki ayda bu rakamın iki katının üzerine çıkararak 6.5 
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 4. Araştırma 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Çalışmada, Türkiye’de sosyal medya platformları içerisinde haber medyası ve hızlı gündem oluşturma 
konusunda etkin kullanım alanına sahip Twitter’ı markaların halkla ilişkiler aracı olarak ne amaçla ne 
sıklıkla kullandıklarının ve hedef kitleleri ile olan iletişimlerinde etkileşimi sağlayıp 
sağlayamadıklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır.

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları

Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin
“Sosyal Marka 100”araştırması, araştırmanın evrenini oluştururken bu araştırma sonucunda 
Türkiye’de sosyal medya platformu olan Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş marka 
(Mavi, Pegasus, Boyner, Ford,Lenovo) araştırmanın örne

4.3.Araştırmanın Yöntemi  

Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. İçerik analizi, sosyal bilimler alanında sıklıkla 
kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, 
dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır (Sert vd, 2012: 
7). Her içerik analizi, analizi yapılacak olan
sonucu oluşturulmaktadır. Veriler, metnin tamamını analiz edebilmek için oluşturulan kodlama 
sistemine dayandırılarak çözümlenmektedir. Günümüzde sosyal medya ve internet içerikleri de içerik 
analizi yöntemiyle araştırılmakta, nitel ve nicel veriler elde edilerek çeşitli sonuçlar analiz 
edilmektedir (Yıldırım, 2014: 241). 

Araştırmada kullanılan içerik analizi kodlama cetveli, Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal 
medyayı en iyi kullanan şirketlerin
Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan Mavi,
18.04.2017-18.05.2017 tarihleri arasında
bakılarak taşıdıkları anlam kapsamında oluşturulmuştur. Çalışmada markaların Twitter hesaplarını 
yönetmede kurumsallığı sağlayıp sağlayamadıkları, iş günü içinde ve dışında hedef kitleleri ile iletişim 
kurup kurmadığı, yapılan paylaşımların ne 
iletilerin hangi özelliklere sahip oldukları araştırılmaktadır.

 5. Araştırma Bulguları ve Analizi

 5.1. Kurumların Twitter Hesaplarının Görünümü

Araştırmada Tablo 1’e bakıldığında Twitter’ı en do
markalarının kurumsal Twitter hesaplarının analiz edildiği görülmektedir.
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Çalışmada, Türkiye’de sosyal medya platformları içerisinde haber medyası ve hızlı gündem oluşturma 
konusunda etkin kullanım alanına sahip Twitter’ı markaların halkla ilişkiler aracı olarak ne amaçla ne 

dıklarının ve hedef kitleleri ile olan iletişimlerinde etkileşimi sağlayıp 
sağlayamadıklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin
“Sosyal Marka 100”araştırması, araştırmanın evrenini oluştururken bu araştırma sonucunda 
Türkiye’de sosyal medya platformu olan Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş marka 

Ford,Lenovo) araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. İçerik analizi, sosyal bilimler alanında sıklıkla 
kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, 
dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır (Sert vd, 2012: 
7). Her içerik analizi, analizi yapılacak olan metnin veya içeriğin sistematik şekilde kodlanması 
sonucu oluşturulmaktadır. Veriler, metnin tamamını analiz edebilmek için oluşturulan kodlama 
sistemine dayandırılarak çözümlenmektedir. Günümüzde sosyal medya ve internet içerikleri de içerik 

emiyle araştırılmakta, nitel ve nicel veriler elde edilerek çeşitli sonuçlar analiz 
 

Araştırmada kullanılan içerik analizi kodlama cetveli, Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal 
medyayı en iyi kullanan şirketlerinin belirlendiği “Sosyal Marka 100” araştırmasına göre belirlenen 
Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan Mavi, Pegasus, Boyner, Ford ve Lenovo

18.05.2017 tarihleri arasında kurumsal Twitter hesaplarındaki her bir paylaşımı
bakılarak taşıdıkları anlam kapsamında oluşturulmuştur. Çalışmada markaların Twitter hesaplarını 
yönetmede kurumsallığı sağlayıp sağlayamadıkları, iş günü içinde ve dışında hedef kitleleri ile iletişim 
kurup kurmadığı, yapılan paylaşımların ne amaçla ne kadar yoğunlukta kullanıldığı ve paylaşımlardaki 
iletilerin hangi özelliklere sahip oldukları araştırılmaktadır. 

5. Araştırma Bulguları ve Analizi  

Kurumların Twitter Hesaplarının Görünümü 

Araştırmada Tablo 1’e bakıldığında Twitter’ı en doğru kullanan Boyner, Mavi, Pegaus, Ford, Lenovo 
markalarının kurumsal Twitter hesaplarının analiz edildiği görülmektedir. 

Çalışmada, Türkiye’de sosyal medya platformları içerisinde haber medyası ve hızlı gündem oluşturma 
konusunda etkin kullanım alanına sahip Twitter’ı markaların halkla ilişkiler aracı olarak ne amaçla ne 

dıklarının ve hedef kitleleri ile olan iletişimlerinde etkileşimi sağlayıp 

Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin belirlendiği 
“Sosyal Marka 100”araştırması, araştırmanın evrenini oluştururken bu araştırma sonucunda 
Türkiye’de sosyal medya platformu olan Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş marka 

Bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmaktadır. İçerik analizi, sosyal bilimler alanında sıklıkla 
kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, kitap bölümü, mektup, tarihsel 
dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik 
kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanmaktadır (Sert vd, 2012: 

metnin veya içeriğin sistematik şekilde kodlanması 
sonucu oluşturulmaktadır. Veriler, metnin tamamını analiz edebilmek için oluşturulan kodlama 
sistemine dayandırılarak çözümlenmektedir. Günümüzde sosyal medya ve internet içerikleri de içerik 

emiyle araştırılmakta, nitel ve nicel veriler elde edilerek çeşitli sonuçlar analiz 

Araştırmada kullanılan içerik analizi kodlama cetveli, Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal 
in belirlendiği “Sosyal Marka 100” araştırmasına göre belirlenen 

Ford ve Lenovo markalarının 
kurumsal Twitter hesaplarındaki her bir paylaşımın içeriğine 

bakılarak taşıdıkları anlam kapsamında oluşturulmuştur. Çalışmada markaların Twitter hesaplarını 
yönetmede kurumsallığı sağlayıp sağlayamadıkları, iş günü içinde ve dışında hedef kitleleri ile iletişim 

amaçla ne kadar yoğunlukta kullanıldığı ve paylaşımlardaki 

ğru kullanan Boyner, Mavi, Pegaus, Ford, Lenovo 
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Tablo 1: Kurumların Twitter Hesaplarının Görünümü

Marka Adı Tweet 

Sayısı 

Takipçi 

Sayısı 

Boyner 103 34 B 

Mavi 23 178 B 

Pegasus 17 236 B 

Ford  53 332 B 

Lenovo 49 24.1 B 

Toplam  245  

 

18 Nisan ile 18 Mayıs 2017 tarihlerini kapsayan bir aylık bir zaman diliminde Boyner, Mavi, Pegaus, 
Ford ve Lenovo’nın kurumsal Twitter hesaplarındaki mesajlar incelendiğinde, Boyner markasının 103 
tweet, 34 bin takipçisi, Mavi’nin 23 tweet, 178 bin takipç
Ford’un 53 tweet, 332 bin takipçisi, Lenovo’nın 49 tweet, 24.1 bin takipçisi olduğu görülmektedir. 
Markaların kurumsal Twitter hesapları incelendiğinde, tüm markaların paylaştıkları tweetler hakkında 
kullanıcılara ayrıntılı bilgi sunma olanağı veren kurumsal web sayfalarının adresleri kurumların 
Twitter hesaplarında ve paylaşılan gönderilerde link olarak verilmektedir.

Bir kurumun hedef kitlesinin zihninde konumlanmasında ve kurum kimliğinin oluşmasında logoları 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Kurum kimliğinin temel unsurlarından biri olan logo kurumların 
tümünün Twitter hesabında yer almaktadır. Hedef kitlenin zihninde kurumun markası ile özdeşleşen 
sloganlar ise araştırma kapsamında yer alan markaların hepsini
paylaştıkları gönderilerde yer verilmektedir. Kurumların hepsinin Twitter hesaplarında diğer sosyal ağ 
sitelerinin (Instagram ve Facebook ) linkleri bulunmamaktadır. Bu durum markaların sosyal ağ 
sitelerini kullanırken hesaplar arasında bir etkileşim sağlamadıklarını göstermektedir

 5.2. Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının İçerikleri

Araştırmada, Boyner, Mavi, Pegaus, Ford, Lenovo markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki 
paylaşımların hangi konular üzerinde durduğu analiz edilmektedir. Kurumsal Twitter hesaplarındaki 
paylaşımların içerikleri Tablo.2’de yer verilmektedir

Tablo 2. Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının İçerikleri

İçerik Frekans

Tanıtım 87

Duyuru/ Bilgilendirme 90

Etkinlik 47

Kutlama/ Özel gün 21

Toplam 245
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Kurumların Twitter Hesaplarının Görünümü 

Takipçi 

 

Kurumun 

Web Adresi 

Logo Slogan Diğer Ağ

Sitelerinin

Linkleri

Var Var Var Yok 

Var Var Var Yok 

Var Var Var Yok 

Var Var Var Yok 

Var Var Var Yok 

    

18 Nisan ile 18 Mayıs 2017 tarihlerini kapsayan bir aylık bir zaman diliminde Boyner, Mavi, Pegaus, 
Ford ve Lenovo’nın kurumsal Twitter hesaplarındaki mesajlar incelendiğinde, Boyner markasının 103 
tweet, 34 bin takipçisi, Mavi’nin 23 tweet, 178 bin takipçisi, Pegasus’un 17 tweet, 236 bin takipçisi, 
Ford’un 53 tweet, 332 bin takipçisi, Lenovo’nın 49 tweet, 24.1 bin takipçisi olduğu görülmektedir. 
Markaların kurumsal Twitter hesapları incelendiğinde, tüm markaların paylaştıkları tweetler hakkında 

ra ayrıntılı bilgi sunma olanağı veren kurumsal web sayfalarının adresleri kurumların 
Twitter hesaplarında ve paylaşılan gönderilerde link olarak verilmektedir. 

Bir kurumun hedef kitlesinin zihninde konumlanmasında ve kurum kimliğinin oluşmasında logoları 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Kurum kimliğinin temel unsurlarından biri olan logo kurumların 
tümünün Twitter hesabında yer almaktadır. Hedef kitlenin zihninde kurumun markası ile özdeşleşen 
sloganlar ise araştırma kapsamında yer alan markaların hepsinin Twitter sayfalarında ve hesaplarında 
paylaştıkları gönderilerde yer verilmektedir. Kurumların hepsinin Twitter hesaplarında diğer sosyal ağ 
sitelerinin (Instagram ve Facebook ) linkleri bulunmamaktadır. Bu durum markaların sosyal ağ 

n hesaplar arasında bir etkileşim sağlamadıklarını göstermektedir 

Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının İçerikleri 

Araştırmada, Boyner, Mavi, Pegaus, Ford, Lenovo markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki 
onular üzerinde durduğu analiz edilmektedir. Kurumsal Twitter hesaplarındaki 

paylaşımların içerikleri Tablo.2’de yer verilmektedir 

Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının İçerikleri 

Frekans Yüzde 

87 35,5 

90 36,7 

47 19,2 

21 8,6 

245 100,0 

Diğer Ağ 

Sitelerinin 

Linkleri 

18 Nisan ile 18 Mayıs 2017 tarihlerini kapsayan bir aylık bir zaman diliminde Boyner, Mavi, Pegaus, 
Ford ve Lenovo’nın kurumsal Twitter hesaplarındaki mesajlar incelendiğinde, Boyner markasının 103 

isi, Pegasus’un 17 tweet, 236 bin takipçisi, 
Ford’un 53 tweet, 332 bin takipçisi, Lenovo’nın 49 tweet, 24.1 bin takipçisi olduğu görülmektedir. 
Markaların kurumsal Twitter hesapları incelendiğinde, tüm markaların paylaştıkları tweetler hakkında 

ra ayrıntılı bilgi sunma olanağı veren kurumsal web sayfalarının adresleri kurumların 

Bir kurumun hedef kitlesinin zihninde konumlanmasında ve kurum kimliğinin oluşmasında logoları 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Kurum kimliğinin temel unsurlarından biri olan logo kurumların 
tümünün Twitter hesabında yer almaktadır. Hedef kitlenin zihninde kurumun markası ile özdeşleşen 

n Twitter sayfalarında ve hesaplarında 
paylaştıkları gönderilerde yer verilmektedir. Kurumların hepsinin Twitter hesaplarında diğer sosyal ağ 
sitelerinin (Instagram ve Facebook ) linkleri bulunmamaktadır. Bu durum markaların sosyal ağ 

Araştırmada, Boyner, Mavi, Pegaus, Ford, Lenovo markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki 
onular üzerinde durduğu analiz edilmektedir. Kurumsal Twitter hesaplarındaki 
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Markaların Twitter hesaplarından paylaştıkları paylaşımların %36,7’sinin Duyuru ve Bilgilendirme, % 
35,5’nin Tanıtım,%19,2’sinin Etkinlik, %8,6’sının da Kutlama ve Özel 
görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında markaların paylaşım iletiminde en fazla Duyuru ve 
Bilgilendirme üzerine yoğunlaştıkları en az olarak da Kutlama ve Özel Gün amaçlı paylaşım 
iletiminde bulundukları ortaya çıkmaktadır.

5.3. Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Hafta İçi ve Hafta Sonuna 
Göre Dağılımı 

Araştırmada, markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki mesajların zamana göre dağılımı analiz 
edilmektedir. Paylaşımların zamana göre dağılımı Tablo.3’de yer alm

Tablo 3.Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Hafta İçi ve Hafta Sonuna Göre Dağılımı

Tweetlerin Paylaşım Zamanı Frekans

Hafta İçi 185

Hafta Sonu 60

Toplam 245

Markalarının, kurumsal Twitter hesaplarından bir aylık zaman dilimi içerisinde iletilen toplam 
paylaşımların hafta içi ve hafta sonuna göre dağılımına bakıldığında %75,5’i Hafta İçi %24,5’i Hafta 
Sonu paylaşılmıştır. Tablo 3 genel olarak incelendiğinde, iletilen gönderilerin ağırlıklı o
içinde paylaşılması markaların hedef kitleleri ile iletişimini çoğunlukla hafta içi gerçekleştirdiklerini 
ortaya çıkarmaktadır. 

5.4. Paylaşımların Türüne Göre Dağılımı

Araştırmada, markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki paylaşımların türü
edilmektedir. Kurumsal Twitter hesaplarındaki paylaşımların türüne göre dağılımı Tablo.4’de 
görülmektedir. 

Tablo 4

Gönderi Türü Frekans

Fotoğraf 191

Video 42

Yazı 12

Toplam 245

 

Araştırma kapsamında yer alan markaların Twitter hesaplarındaki paylaşımların  %78,0’ında fotoğraf 
yer alırken  %17,1’inde video, % 4,9’da da yazı paylaşımı yer almaktadır. Sonuçlara bakıldığında 
markaların paylaşım türlerinde çoğunlukla 
türüne yer verdikleri görülmektedir.
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Markaların Twitter hesaplarından paylaştıkları paylaşımların %36,7’sinin Duyuru ve Bilgilendirme, % 
35,5’nin Tanıtım,%19,2’sinin Etkinlik, %8,6’sının da Kutlama ve Özel Gün olarak iletildiği 
görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında markaların paylaşım iletiminde en fazla Duyuru ve 
Bilgilendirme üzerine yoğunlaştıkları en az olarak da Kutlama ve Özel Gün amaçlı paylaşım 
iletiminde bulundukları ortaya çıkmaktadır. 

rın Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Hafta İçi ve Hafta Sonuna 

Araştırmada, markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki mesajların zamana göre dağılımı analiz 
edilmektedir. Paylaşımların zamana göre dağılımı Tablo.3’de yer almaktadır. 

.Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Hafta İçi ve Hafta Sonuna Göre Dağılımı

Frekans Yüzde 

185 75,5 

60 24,5 

245 100,0 

hesaplarından bir aylık zaman dilimi içerisinde iletilen toplam 
paylaşımların hafta içi ve hafta sonuna göre dağılımına bakıldığında %75,5’i Hafta İçi %24,5’i Hafta 
Sonu paylaşılmıştır. Tablo 3 genel olarak incelendiğinde, iletilen gönderilerin ağırlıklı o
içinde paylaşılması markaların hedef kitleleri ile iletişimini çoğunlukla hafta içi gerçekleştirdiklerini 

Paylaşımların Türüne Göre Dağılımı 

Araştırmada, markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki paylaşımların türüne göre dağılımı analiz 
edilmektedir. Kurumsal Twitter hesaplarındaki paylaşımların türüne göre dağılımı Tablo.4’de 

Tablo 4. Paylaşımların Türüne Göre Dağılımı 

Frekans Yüzde 

191 78,0 

42 17,1 

12 4,9 

245 100,0 

Araştırma kapsamında yer alan markaların Twitter hesaplarındaki paylaşımların  %78,0’ında fotoğraf 
yer alırken  %17,1’inde video, % 4,9’da da yazı paylaşımı yer almaktadır. Sonuçlara bakıldığında 
markaların paylaşım türlerinde çoğunlukla Fotoğrafı tercih ettikleri en az olarak da Yazı paylaşım 
türüne yer verdikleri görülmektedir. 

Markaların Twitter hesaplarından paylaştıkları paylaşımların %36,7’sinin Duyuru ve Bilgilendirme, % 
Gün olarak iletildiği 

görülmektedir. Sonuçlara bakıldığında markaların paylaşım iletiminde en fazla Duyuru ve 
Bilgilendirme üzerine yoğunlaştıkları en az olarak da Kutlama ve Özel Gün amaçlı paylaşım 

rın Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Hafta İçi ve Hafta Sonuna 

Araştırmada, markalarının kurumsal Twitter hesaplarındaki mesajların zamana göre dağılımı analiz 

.Markaların Kurumsal Twitter Hesaplarındaki Paylaşımlarının Hafta İçi ve Hafta Sonuna Göre Dağılımı 

hesaplarından bir aylık zaman dilimi içerisinde iletilen toplam 
paylaşımların hafta içi ve hafta sonuna göre dağılımına bakıldığında %75,5’i Hafta İçi %24,5’i Hafta 
Sonu paylaşılmıştır. Tablo 3 genel olarak incelendiğinde, iletilen gönderilerin ağırlıklı olarak hafta 
içinde paylaşılması markaların hedef kitleleri ile iletişimini çoğunlukla hafta içi gerçekleştirdiklerini 

ne göre dağılımı analiz 
edilmektedir. Kurumsal Twitter hesaplarındaki paylaşımların türüne göre dağılımı Tablo.4’de 

Araştırma kapsamında yer alan markaların Twitter hesaplarındaki paylaşımların  %78,0’ında fotoğraf 
yer alırken  %17,1’inde video, % 4,9’da da yazı paylaşımı yer almaktadır. Sonuçlara bakıldığında 

Fotoğrafı tercih ettikleri en az olarak da Yazı paylaşım 
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5.5. Paylaşımlardaki Hashtag Kullanımı

Araştırmada, markaların ürün ve hizmetleri ile ilgili fotoğraf, video ve yazı paylaşımlarında Hashtag 
Kullanımı olup olmadığı analiz edilmiştir. Paylaşımlardaki hashtag kullanımı Tablo.5’de yer 
verilmektedir. 

 Hashtag (#)

Kullanımı

Var 141

Yok 104

 

Araştırma kapsamında ele alınan markaların paylaştığı 
%42,4’ünde hashtag kullanılmadığı görülmektedir. Hashtaglerde marka ismi kullanımında ise 
markaların  %31,0’ı hashtag kullanımında kendi ismine yer verirken %69,0’ı ise hashtaglerde marka 
ismini kullanmamaktadır. 

5.6. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri

Araştırmada, markaların ürün ve hizmetleri ile ilgili paylaşımlarında kullanılan metnin dil özellikleri 
analiz edilmiştir. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri Tablo.6’da yer almaktadır.

Tablo 6. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri

 Frekans

Açıklama 35

Bilgilendirme 110

Tavsiye 40

Yönlendirme 60

Toplam 245

 

Markaların kurumsal Twitter hesaplarında paylaştıkları metinin dil özellikleri ile ilgili tabloya 
baktığımızda, paylaşılan metinlerden, %44,9 markaların hizmetleri hakkında bilgilendirme ile ilgili 
iken, %24,5’i kurumsal web sitesine yönlendirme yapmaktadır. %
hedef kitlerine tavsiye de bulunmuş, %14,3’ü ürünlerin özellikleri hakkında açıklamalara metinlerinde 
yer vermektedir.  

SONUÇ 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, internet dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerde devamlılık 
kazanmaktadır. Özellikle günümüzde sosyal medya platformları sürekli bir gelişme göstermekte ve 
insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Twitter’da insanlar tarafından yoğun bir şekilde 
kullanılan sosyal medya ağlarından biri olarak karşımıza
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Hashtag Kullanımı 

Araştırmada, markaların ürün ve hizmetleri ile ilgili fotoğraf, video ve yazı paylaşımlarında Hashtag 
dığı analiz edilmiştir. Paylaşımlardaki hashtag kullanımı Tablo.5’de yer 

Tablo 5. Hashtag Kullanımı 

Hashtag (#) 

Kullanımı 

Hashtaglerde Marka

İsmi Kullanımı 

141 76 

104 169 

Araştırma kapsamında ele alınan markaların paylaştığı gönderilerin %57,6’sında hashtag kullanılırken 
%42,4’ünde hashtag kullanılmadığı görülmektedir. Hashtaglerde marka ismi kullanımında ise 
markaların  %31,0’ı hashtag kullanımında kendi ismine yer verirken %69,0’ı ise hashtaglerde marka 

5.6. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri 

Araştırmada, markaların ürün ve hizmetleri ile ilgili paylaşımlarında kullanılan metnin dil özellikleri 
analiz edilmiştir. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri Tablo.6’da yer almaktadır.

. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri 

Frekans Yüzde 

35  14,3 

110 44,9 

40 16,3 

60 24,5 

245 100,0 

aların kurumsal Twitter hesaplarında paylaştıkları metinin dil özellikleri ile ilgili tabloya 
baktığımızda, paylaşılan metinlerden, %44,9 markaların hizmetleri hakkında bilgilendirme ile ilgili 
iken, %24,5’i kurumsal web sitesine yönlendirme yapmaktadır. %16,3’ü ürün ve hizmetler hakkında 
hedef kitlerine tavsiye de bulunmuş, %14,3’ü ürünlerin özellikleri hakkında açıklamalara metinlerinde 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, internet dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerde devamlılık 
azanmaktadır. Özellikle günümüzde sosyal medya platformları sürekli bir gelişme göstermekte ve 

insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Twitter’da insanlar tarafından yoğun bir şekilde 
kullanılan sosyal medya ağlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gündelik hayata dair yoğun 
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analiz edilmiştir. Paylaşımlarda Kullanılan Metnin Dil Özellikleri Tablo.6’da yer almaktadır. 
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hedef kitlerine tavsiye de bulunmuş, %14,3’ü ürünlerin özellikleri hakkında açıklamalara metinlerinde 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber, internet dünyasındaki yenilikler ve gelişmelerde devamlılık 
azanmaktadır. Özellikle günümüzde sosyal medya platformları sürekli bir gelişme göstermekte ve 

insanlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Twitter’da insanlar tarafından yoğun bir şekilde 
çıkmaktadır. Gündelik hayata dair yoğun 
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paylaşımların yapıldığı bu sosyal mecra günden güne kullanıcı sayısını ve büyümesini ilerletmektedir. 
Twitter’ın bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması da firmaların hedef kitlesineulaşabilmesi adına bu 
sosyal medya ağı içerisinde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Twitter aracılığıyla markalar hem 
ürün ve hizmetlerini tanıtabilmekte hem de hedef kitlelerine 
cesaretlenmektedir. 

Araştırmada, Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosya
belirlendiği “Sosyal Marka 100”araştırmasına göre Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş 
marka araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular ve analizlerde öne çıkan sonuçlara bakacak olursak; 
Markaların Twitter’ı etkin kullanmasına rağmen Twitter hesaplarında Instagram ve Facebook 
linklerinin olmaması markaların sosyal medyayı kullanırken diğer sosyal ağ siteleri ile birlikte 
kullanmadıklarını göstermektedir. Twitter hesaplarında kurumsal web adreslerinin l
kurumsal logo ve sloganlarına yer verdiği görülmektedir. Buradan anlaşılıyor ki markalar 
kurumsallıklarına önem vermekte ve bunu sağlamaya çalışmaktadır. Markaların Twitter hesaplarında 
paylaştıkları iletilerin içeriklerine bakıldığında yoğunluk
bilgilendirme/duyuru ve tanıtım üzerine iletiler paylaştıkları saptanmaktadır. Bu durum markaların 
Twitter hesaplarını daha çok ürün ve hizmetlerinin hedef kitleye duyurulması ve tanıtım amaçlı 
kullanılmasına yoğunlaştıklarını göstermektedir.

Araştırma sonucu çıkan diğer başka önemli veriler bakacak olursak; çalışmada, 
hesaplarından paylaştıkları yazı, fotoğraf ve videoların büyük bir kısmı günlük olarak paylaşılmakla 
birlikte en fazla iletilerin paylaşıldığı zaman hafta içini en az paylaşım yapıldığı zaman ise hafta 
sonunu göstermektedir. Paylaşımlarını haftanın her gününe yani genele yayarak hedef kitleleriyle 
devamlı iletişim sağlamaktadırlar. Böylece, markalar hem kurumsal itibarlarını hem de marka 
farkındalıklarını artırmada önemli bir yol izlemektedir. Markalar paylaşımlarında daha çok fotoğraf ve 
video kullanarak hedef kitlelerinin dikkatini ürün ve hizmetlerine yöneltemeye çalışmışlardır. Ayrıca 
yapılan paylaşımlarda hashtag kullanımının daha çok
görünürlülüğünü ve gündemde kalmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak araştırmada incelenen tarihler arasındaki verilere göre, markaların kurumsal Twitter 
hesaplarını yönetmede kurumsallıklarını sağlamaya çalıştıklar
kitleleriyle iletişim içinde oldukları görülmektedir. Markaların gerek paylaşımlarının içerikleri gerek 
paylaşımlarındaki metinlerde Twitter’ı yoğun biçimde ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme 
amaçlı kullandıkları ortaya çıkmaktadır. Bu durum markaların sosyal medya yönetiminde Twitter’ı tek 
bir amaç için kullandıkları ve diğer paylaşım türlerini kullanmada eksik kaldıkları sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Çalışmadan ortaya çıkan bu sonuç markaların diğer paylaşım türle
daha kapsamlı bir sosyal medya yönetiminde bulunacaklarını göstermektedir. Böylece kurumlar hem 
kendi kişisel markalarını yaratmada hem de sosyal medyada pazarlama iletişimlerini sürdürmede daha 
başarılı olacaklarının sonucu ortaya çıkma
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paylaşımların yapıldığı bu sosyal mecra günden güne kullanıcı sayısını ve büyümesini ilerletmektedir. 
Twitter’ın bu kadar yoğun bir şekilde kullanılması da firmaların hedef kitlesineulaşabilmesi adına bu 

a ağı içerisinde bulunmasını gerekli kılmaktadır. Çünkü Twitter aracılığıyla markalar hem 
ürün ve hizmetlerini tanıtabilmekte hem de hedef kitlelerine seslerini duyurma konusunda 

Diplomacy.Live tarafından; Türkiye’nin sosyal medyayı en iyi kullanan şirketlerinin 
belirlendiği “Sosyal Marka 100”araştırmasına göre Twitter’ı dijital varlık olarak en doğru kullanan beş 
marka araştırma kapsamına alınmıştır. Bulgular ve analizlerde öne çıkan sonuçlara bakacak olursak; 

itter’ı etkin kullanmasına rağmen Twitter hesaplarında Instagram ve Facebook 
linklerinin olmaması markaların sosyal medyayı kullanırken diğer sosyal ağ siteleri ile birlikte 
kullanmadıklarını göstermektedir. Twitter hesaplarında kurumsal web adreslerinin l
kurumsal logo ve sloganlarına yer verdiği görülmektedir. Buradan anlaşılıyor ki markalar 
kurumsallıklarına önem vermekte ve bunu sağlamaya çalışmaktadır. Markaların Twitter hesaplarında 
paylaştıkları iletilerin içeriklerine bakıldığında yoğunlukta olarak ürün ve hizmetler hakkında 
bilgilendirme/duyuru ve tanıtım üzerine iletiler paylaştıkları saptanmaktadır. Bu durum markaların 
Twitter hesaplarını daha çok ürün ve hizmetlerinin hedef kitleye duyurulması ve tanıtım amaçlı 

klarını göstermektedir. 

Araştırma sonucu çıkan diğer başka önemli veriler bakacak olursak; çalışmada, markaların
hesaplarından paylaştıkları yazı, fotoğraf ve videoların büyük bir kısmı günlük olarak paylaşılmakla 

şıldığı zaman hafta içini en az paylaşım yapıldığı zaman ise hafta 
Paylaşımlarını haftanın her gününe yani genele yayarak hedef kitleleriyle 

devamlı iletişim sağlamaktadırlar. Böylece, markalar hem kurumsal itibarlarını hem de marka 
farkındalıklarını artırmada önemli bir yol izlemektedir. Markalar paylaşımlarında daha çok fotoğraf ve 
video kullanarak hedef kitlelerinin dikkatini ürün ve hizmetlerine yöneltemeye çalışmışlardır. Ayrıca 
yapılan paylaşımlarda hashtag kullanımının daha çok marka ismi kullanılarak yapılması markanın 
görünürlülüğünü ve gündemde kalmasını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak araştırmada incelenen tarihler arasındaki verilere göre, markaların kurumsal Twitter 
hesaplarını yönetmede kurumsallıklarını sağlamaya çalıştıkları, iş günü içinde ve dışında hedef 
kitleleriyle iletişim içinde oldukları görülmektedir. Markaların gerek paylaşımlarının içerikleri gerek 
paylaşımlarındaki metinlerde Twitter’ı yoğun biçimde ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirme 

taya çıkmaktadır. Bu durum markaların sosyal medya yönetiminde Twitter’ı tek 
bir amaç için kullandıkları ve diğer paylaşım türlerini kullanmada eksik kaldıkları sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Çalışmadan ortaya çıkan bu sonuç markaların diğer paylaşım türlerini de kullanarak 
daha kapsamlı bir sosyal medya yönetiminde bulunacaklarını göstermektedir. Böylece kurumlar hem 
kendi kişisel markalarını yaratmada hem de sosyal medyada pazarlama iletişimlerini sürdürmede daha 
başarılı olacaklarının sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde 
Mobil Uygulamaların Kullanılması

Nuray YILMAZ SERT, Doç. (Dr.), Sakarya 

Duygu YALÇIN, Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi

Şeyda Nur ARAPOĞLU, Yüksek Lisans, Sakarya Üniversitesi
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Özet 

İnternetin çok hızlı gelişmesi ve internet tabanlı ortamla
yeniliği de beraberinde getirmektedir. Bu gelişmeler, önceleri hedef kitlelerle iletişim kurabilmek için 
gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medya kanallarını kullanan halkla ilişkiler uygulayıcılar
yeni iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dâhil etmesini gerekli ve yararlı kılmaktadır. Günümüzde mobil 
uygulamalar, markalar tarafından bir halkla ilişkiler kampanyasını hayata geçirmenin en etkili yollarından 
biri olarak görülmektedir. 

Bu çalışma, Türkiye’deki markaların halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde yararlandıkları mobil 
uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Bu bağlamda çalışma üç bölüm altında yapılandırılmıştır. 
anlatılmış ve mobil uygulamaların mobil web sitelerinden farklılıkları ortaya konulmuştur. İkinci 
bölümde mobil uygulamaların halkla ilişkilerdeki kullanımı ele alınmıştır. Son bölümde ise, üç ayrı mobil 
uygulama örneği, çalışmanın amacı kapsamında incelenmiştir. Bu incelemeye konu olan örnek 
uygulamalar; Nike Training Club uygulaması, Balparmak kare kod (QR kod) uygulaması ve Sütaş 
artırılmış gerçeklik uygulaması olarak belirlenmiştir. Bu markaların belirlenmesinde bilini
kullanımlarının yüksek olması ayrıca araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde bu markalara ait 
uygulamaların güncel ve hala dolaşımda olmaları etken olmuştur. 

Araştırma yöntemi olarak; 18 Mayıs 2017 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bili
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrencilerden oluşan bir odak grup 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı 
gerçekleştirilen mobil uygulamaların
yenilikçi bir marka izlenimi bıraktığı ve marka algısına değer kattığı, kurumsal imaj ve itibarı artırdığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, Mobil Uygulamalar, Kar

Using Mobile Applications 

Abstract 

The rapid development of the Internet and the diversification of internet
it many innovations in terms of public relations. These developments make it necessary and beneficial for 
public relations practitioners, to involve new communication technologies in their activities. In the past, 
however, they only used traditional 
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İnternetin çok hızlı gelişmesi ve internet tabanlı ortamların çeşitlenmesi, halkla ilişkiler açısından birçok 
yeniliği de beraberinde getirmektedir. Bu gelişmeler, önceleri hedef kitlelerle iletişim kurabilmek için 
gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medya kanallarını kullanan halkla ilişkiler uygulayıcılar
yeni iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dâhil etmesini gerekli ve yararlı kılmaktadır. Günümüzde mobil 
uygulamalar, markalar tarafından bir halkla ilişkiler kampanyasını hayata geçirmenin en etkili yollarından 

ma, Türkiye’deki markaların halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde yararlandıkları mobil 
uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
Bu bağlamda çalışma üç bölüm altında yapılandırılmıştır. İlk bölümde mobil uygulama kavramı 
anlatılmış ve mobil uygulamaların mobil web sitelerinden farklılıkları ortaya konulmuştur. İkinci 
bölümde mobil uygulamaların halkla ilişkilerdeki kullanımı ele alınmıştır. Son bölümde ise, üç ayrı mobil 

çalışmanın amacı kapsamında incelenmiştir. Bu incelemeye konu olan örnek 
uygulamalar; Nike Training Club uygulaması, Balparmak kare kod (QR kod) uygulaması ve Sütaş 
artırılmış gerçeklik uygulaması olarak belirlenmiştir. Bu markaların belirlenmesinde bilini
kullanımlarının yüksek olması ayrıca araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde bu markalara ait 
uygulamaların güncel ve hala dolaşımda olmaları etken olmuştur.  

Araştırma yöntemi olarak; 18 Mayıs 2017 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bili
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrencilerden oluşan bir odak grup 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı 
gerçekleştirilen mobil uygulamaların genel olarak; pazarda farklılaşma sağladığı, hedef kitlelerde 
yenilikçi bir marka izlenimi bıraktığı ve marka algısına değer kattığı, kurumsal imaj ve itibarı artırdığı 

Halkla İlişkiler, Mobil Uygulamalar, Kare Kod, Artırılmış Gerçeklik, Blippar

 

Using Mobile Applications in Public Relations Activities

The rapid development of the Internet and the diversification of internet-based environments brings
it many innovations in terms of public relations. These developments make it necessary and beneficial for 
public relations practitioners, to involve new communication technologies in their activities. In the past, 
however, they only used traditional media channels such as newspapers, radio, and television to 

rın çeşitlenmesi, halkla ilişkiler açısından birçok 
yeniliği de beraberinde getirmektedir. Bu gelişmeler, önceleri hedef kitlelerle iletişim kurabilmek için 
gazete, radyo, televizyon gibi geleneksel medya kanallarını kullanan halkla ilişkiler uygulayıcılarının, 
yeni iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dâhil etmesini gerekli ve yararlı kılmaktadır. Günümüzde mobil 
uygulamalar, markalar tarafından bir halkla ilişkiler kampanyasını hayata geçirmenin en etkili yollarından 

ma, Türkiye’deki markaların halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde yararlandıkları mobil 
uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 

İlk bölümde mobil uygulama kavramı 
anlatılmış ve mobil uygulamaların mobil web sitelerinden farklılıkları ortaya konulmuştur. İkinci 
bölümde mobil uygulamaların halkla ilişkilerdeki kullanımı ele alınmıştır. Son bölümde ise, üç ayrı mobil 

çalışmanın amacı kapsamında incelenmiştir. Bu incelemeye konu olan örnek 
uygulamalar; Nike Training Club uygulaması, Balparmak kare kod (QR kod) uygulaması ve Sütaş 
artırılmış gerçeklik uygulaması olarak belirlenmiştir. Bu markaların belirlenmesinde bilinirliklerinin ve 
kullanımlarının yüksek olması ayrıca araştırmanın gerçekleştirildiği dönemde bu markalara ait 

Araştırma yöntemi olarak; 18 Mayıs 2017 tarihinde Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrencilerden oluşan bir odak grup 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı 

genel olarak; pazarda farklılaşma sağladığı, hedef kitlelerde 
yenilikçi bir marka izlenimi bıraktığı ve marka algısına değer kattığı, kurumsal imaj ve itibarı artırdığı 

e Kod, Artırılmış Gerçeklik, Blippar 

ons Activities 

based environments brings with 
it many innovations in terms of public relations. These developments make it necessary and beneficial for 
public relations practitioners, to involve new communication technologies in their activities. In the past, 

media channels such as newspapers, radio, and television to 
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communicate with their target audience. But at the present time, mobile applications are seen by 
marketers as one of the most effective ways to implement a public relations campaign.

The aim of this study is to analyze the use of mobile applications in Turkey by brands in public
and promotional activities and to
consists of three parts. In the first part, the concep
differences between mobile applications and mobile websites are explained. In these condpart use of 
mobile applications in public relations activities is discussed. In the last part, three different mobil
application samples have been examined within the scope of the purpose of thestudy.The
applications that are subject to this
QR code and Sütaş augmented reality. Having high 
determining these brands. Also in the period of research, the applications were up
circulation. This is also an important decisive factor.

As a research method; on May 18, 2017, a focus group s
Sakarya University Institute of Social Sciences, Public Relations and Advertising Masters Program. 
According to assessments, mobile applications
product differentiation in the market, develop an innovative brand image for target customers, enrich 
brand perceptions and increase corporate image and reputation.

Keywords: Mobile Application, Public Relations, QR Code, Blippar, Augmented Reality

 

GİRİŞ 

Günümüzdeyeni iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimine en çok uyum sağlaması beklenen 
mesleklerden birisi halkla ilişkiler olarak görülmektedir. 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
internetin halkın erişimine açılması ve birçok açıdan hem bireysel hem toplumsal
merkezinde yer almaya başlaması, halkla ilişkiler faaliyetlerinde de bazı değişim ve gelişmeleri 
beraberinde getirmiştir. Sayımer (2008:57), sanal ortamın yarattığı yeni iletişim uygulamalarının ve 
sanal toplulukların giderek gelişip yaygınlık
etkiler yaratarak, halkla ilişkiler sürecini dönüştürdüğünü belirtmektedir. Internet kullanıcı sayısının 
giderek artması, internet tabanlı ortamların çeşitlenmesi ve sürekli yeni uygulamaların ge
kitlelerle iletişim kurabilmek için ilk başlarda 
kanallarını kullanan halkla ilişkilerin, yeni iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dahil etmesini gerekli 
ve yararlı kılmaktadır. Mobil uyg
dönemlerde ön plana çıkmaya başlayan yenilikçi uygulamalardan biri olarak dikkati çekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde mobil uygulamaların kullanımını
hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu bağlamda ilk bölüm, mobil uygulama kavramına 
ilişkindir. İkinci bölümde mobil uygulamaların halkla ilişkiler çalışmalarında kullanımı ele alınmıştır. 
Son bölümde ise; Nike Training Club uygulaması, Ba
artırılmış gerçeklik uygulaması çalışmanın amacı kapsamında incelenmiştir.

1. Kavram ve İçerik Olarak Mobil Uygulamalar

Kavram olarak mobil kelimesi Türkçe de “hareketli”, “taşınabilir” anlamlarına gelmektedir 
(http://www.tdk.gov.tr). Mobiluygulamalar ise, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer 
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communicate with their target audience. But at the present time, mobile applications are seen by 
marketers as one of the most effective ways to implement a public relations campaign. 

is study is to analyze the use of mobile applications in Turkey by brands in public
to determine their impact on the target audience. In this context, the study 

consists of three parts. In the first part, the concept of the mobile application is described. Also, the 
differences between mobile applications and mobile websites are explained. In these condpart use of 
mobile applications in public relations activities is discussed. In the last part, three different mobil
application samples have been examined within the scope of the purpose of thestudy.The

this examination are the applications of Nike Training Club, Balparmak 
QR code and Sütaş augmented reality. Having high awareness and usage has been effective in 
determining these brands. Also in the period of research, the applications were up-to-
circulation. This is also an important decisive factor. 

As a research method; on May 18, 2017, a focus group study was conducted among the students from 
Sakarya University Institute of Social Sciences, Public Relations and Advertising Masters Program. 
According to assessments, mobile applications which are used for public relations and

rentiation in the market, develop an innovative brand image for target customers, enrich 
brand perceptions and increase corporate image and reputation. 

Mobile Application, Public Relations, QR Code, Blippar, Augmented Reality

iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimine en çok uyum sağlaması beklenen 
mesleklerden birisi halkla ilişkiler olarak görülmektedir. 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
internetin halkın erişimine açılması ve birçok açıdan hem bireysel hem toplumsal
merkezinde yer almaya başlaması, halkla ilişkiler faaliyetlerinde de bazı değişim ve gelişmeleri 
beraberinde getirmiştir. Sayımer (2008:57), sanal ortamın yarattığı yeni iletişim uygulamalarının ve 
sanal toplulukların giderek gelişip yaygınlık kazanmasının, halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde önemli 
etkiler yaratarak, halkla ilişkiler sürecini dönüştürdüğünü belirtmektedir. Internet kullanıcı sayısının 
giderek artması, internet tabanlı ortamların çeşitlenmesi ve sürekli yeni uygulamaların ge
kitlelerle iletişim kurabilmek için ilk başlarda gazete, radyo ve televizyon gibi geleneksel medya 
kanallarını kullanan halkla ilişkilerin, yeni iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dahil etmesini gerekli 
ve yararlı kılmaktadır. Mobil uygulamalar, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri açısından son 
dönemlerde ön plana çıkmaya başlayan yenilikçi uygulamalardan biri olarak dikkati çekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde mobil uygulamaların kullanımını
hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu bağlamda ilk bölüm, mobil uygulama kavramına 
ilişkindir. İkinci bölümde mobil uygulamaların halkla ilişkiler çalışmalarında kullanımı ele alınmıştır. 
Son bölümde ise; Nike Training Club uygulaması, Balparmak kare kod (QR kod) uygulaması ve Sütaş 
artırılmış gerçeklik uygulaması çalışmanın amacı kapsamında incelenmiştir. 

Kavram ve İçerik Olarak Mobil Uygulamalar 

Kavram olarak mobil kelimesi Türkçe de “hareketli”, “taşınabilir” anlamlarına gelmektedir 
(http://www.tdk.gov.tr). Mobiluygulamalar ise, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer 

communicate with their target audience. But at the present time, mobile applications are seen by 

is study is to analyze the use of mobile applications in Turkey by brands in public relations 
impact on the target audience. In this context, the study 

t of the mobile application is described. Also, the 
differences between mobile applications and mobile websites are explained. In these condpart use of 
mobile applications in public relations activities is discussed. In the last part, three different mobile 
application samples have been examined within the scope of the purpose of thestudy.The sample 

applications of Nike Training Club, Balparmak 
awareness and usage has been effective in 

-date and still in 

tudy was conducted among the students from 
Sakarya University Institute of Social Sciences, Public Relations and Advertising Masters Program. 

and publicity make 
rentiation in the market, develop an innovative brand image for target customers, enrich 

Mobile Application, Public Relations, QR Code, Blippar, Augmented Reality 

iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimine en çok uyum sağlaması beklenen 
mesleklerden birisi halkla ilişkiler olarak görülmektedir. 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren 
internetin halkın erişimine açılması ve birçok açıdan hem bireysel hem toplumsal yaşamın tam 
merkezinde yer almaya başlaması, halkla ilişkiler faaliyetlerinde de bazı değişim ve gelişmeleri 
beraberinde getirmiştir. Sayımer (2008:57), sanal ortamın yarattığı yeni iletişim uygulamalarının ve 

kazanmasının, halkla ilişkiler faaliyetleri üzerinde önemli 
etkiler yaratarak, halkla ilişkiler sürecini dönüştürdüğünü belirtmektedir. Internet kullanıcı sayısının 
giderek artması, internet tabanlı ortamların çeşitlenmesi ve sürekli yeni uygulamaların gelişmesi, hedef 

ve televizyon gibi geleneksel medya 
kanallarını kullanan halkla ilişkilerin, yeni iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dahil etmesini gerekli 

ulamalar, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri açısından son 
dönemlerde ön plana çıkmaya başlayan yenilikçi uygulamalardan biri olarak dikkati çekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerinde mobil uygulamaların kullanımını ve 
hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu bağlamda ilk bölüm, mobil uygulama kavramına 
ilişkindir. İkinci bölümde mobil uygulamaların halkla ilişkiler çalışmalarında kullanımı ele alınmıştır. 

lparmak kare kod (QR kod) uygulaması ve Sütaş 

Kavram olarak mobil kelimesi Türkçe de “hareketli”, “taşınabilir” anlamlarına gelmektedir 
(http://www.tdk.gov.tr). Mobiluygulamalar ise, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer 
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mobil/taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımlardır. Fakat tıpkı insanların bi
programlar gibi olan bu programlar, mobil cihaz pazarına kaydırılmışlardır. Uygulamalar; oyunlar, 
metin editörleri veya belki navigasyon sistemleri gibiher tür program olabilir 
(Jørgensen,2014:7).Kısaca mobil uygulamalar bir ama
kurulmuş ve bir mobil cihazda çalışmak üzere programlanmış programlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
programlar; Apple veya Android telefonlar tarafından desteklenmektedir ve ücretsiz veya sağlayıcılara 
ödenen bir ücret karşılığında indirilebilmektedir (French&Runyard, 2011: 98). Jørgensen (2014:28), 
kullanıcıların ön ödeme yapması gereken mobil uygulamaların pazar payı açısından büyümesinin zor 
olabileceğinden bahsetmektedir. Çünkü genel olarak insanlar; ne için ödeme
bilmediklerinden dolayı veya içeriğin buna değeceğini düşünmediklerinden dolayı dijital bir içeriğe 
ödeme yapmaktan hoşlanmazlar. Dolayısıyla mobil uygulamaların bir bölümü çoğunlukla ücretsiz 
olarak sunulmakta, sürümün tamamının s

İngilizce “applications” veya kısaca “apps”  kavramlarıyla kullanılan mobil uygulamalar, mini
siteleri olarak da tanımlanmaktadır. Bundan dolayı mobil uygulamalar ve mobil web siteleri sıklıkla 
birbirine karıştırılan kavramlar olmakla birlikte aslında aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 
Bu farklılık aynı zamanda mobil uygulamaların özelliklerini de ortaya koydukları için önemli 
görülmektedir. Mobil uygulama ve mobil web sitelerinin farkl
mümkündür (French &Runyard, 2011: 98):

 Kullanıcı tabanı:Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın % 93’ü cep telefonu sahibiyken akıllı 
telefonların pazar payı sadece % 31’dir.  Bu Amerikan nüfusunun %62’sinin mobil 
uygulamaları desteklemeyen yani mobil uygulamaların indirilemediği cep telefonlarını 
kullandığı anlamına gelmektedir.

 Bağlantı:Mobil web siteleri, kullanıcıların internete bağlanmasını gerektirirken, birçok mobil 
uygulama akıllı bir cihaza indirildikten sonra in

 Altyapı: Mobil web sitelerine her türlü mobil cihazdan erişim sağlanabilmektedir. Ancak 
mobil uygulamalar belirli cihaz türlerine bağlıdır. Örneğin Android telefonlar iPhone için 
tasarlanmış bir mobil uygulamayı kullanamaz. 

 Fiyat:Mobil web siteleri mobil uygulamalardan daha ucuzdur, çünkü genellikle mobil 
uygulamaları etkileşimli ve çekici hale getiren tasarım öğelerinden ve işlevlerinden 
yoksundur. 

 Beklenti:Eğer amaç sadece bilgi sağlamaksa mobil bir web sitesi yeterli olara
etkileşimli, benzersiz bir mobil deneyim sağlamak isteniyorsa bunun için bir uygulamaya 
ihtiyaç duyulacaktır. 

Mobil cihazlar, çoğunlukla akıllı cep telefonlarını ve tablet bilgisayarları işaret etmektedir.BlackBerry, 
Android, iPhone, ve iPad gibi mobil cihazların kullanımın artması insanların hareket halindeyken de 
ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmesini sağlamıştır(Scott, 2015:245).Mobil akıllı cihaz 
teknolojilerinin giderek ucuzlamasıyla birlikte ise bilgisayar tabanlı birçok uygulaman
halkla ilişkiler amacına hizmet edecek şekilde,  mobil cihazlarda kullanılmaya başlandığı 
görülmektedir. 
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mobil/taşınabilir cihazlarda çalışan yazılımlardır. Fakat tıpkı insanların bilgisayarlarda kullandıkları 
programlar gibi olan bu programlar, mobil cihaz pazarına kaydırılmışlardır. Uygulamalar; oyunlar, 
metin editörleri veya belki navigasyon sistemleri gibiher tür program olabilir 
(Jørgensen,2014:7).Kısaca mobil uygulamalar bir amaca yönelik olarak, farklı yapılar üzerine 
kurulmuş ve bir mobil cihazda çalışmak üzere programlanmış programlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
programlar; Apple veya Android telefonlar tarafından desteklenmektedir ve ücretsiz veya sağlayıcılara 

et karşılığında indirilebilmektedir (French&Runyard, 2011: 98). Jørgensen (2014:28), 
kullanıcıların ön ödeme yapması gereken mobil uygulamaların pazar payı açısından büyümesinin zor 
olabileceğinden bahsetmektedir. Çünkü genel olarak insanlar; ne için ödeme yaptıklarını tam olarak 
bilmediklerinden dolayı veya içeriğin buna değeceğini düşünmediklerinden dolayı dijital bir içeriğe 
ödeme yapmaktan hoşlanmazlar. Dolayısıyla mobil uygulamaların bir bölümü çoğunlukla ücretsiz 
olarak sunulmakta, sürümün tamamının satın alınması kullanıcıların tercihine bırakılmaktadır. 

İngilizce “applications” veya kısaca “apps”  kavramlarıyla kullanılan mobil uygulamalar, mini
siteleri olarak da tanımlanmaktadır. Bundan dolayı mobil uygulamalar ve mobil web siteleri sıklıkla 
irbirine karıştırılan kavramlar olmakla birlikte aslında aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu farklılık aynı zamanda mobil uygulamaların özelliklerini de ortaya koydukları için önemli 
görülmektedir. Mobil uygulama ve mobil web sitelerinin farklılıkları aşağıdaki şekilde sıralamak 
mümkündür (French &Runyard, 2011: 98): 

Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın % 93’ü cep telefonu sahibiyken akıllı 
telefonların pazar payı sadece % 31’dir.  Bu Amerikan nüfusunun %62’sinin mobil 

maları desteklemeyen yani mobil uygulamaların indirilemediği cep telefonlarını 
kullandığı anlamına gelmektedir. 

Mobil web siteleri, kullanıcıların internete bağlanmasını gerektirirken, birçok mobil 
uygulama akıllı bir cihaza indirildikten sonra internet bağlantısı gerektirmez. 

Mobil web sitelerine her türlü mobil cihazdan erişim sağlanabilmektedir. Ancak 
mobil uygulamalar belirli cihaz türlerine bağlıdır. Örneğin Android telefonlar iPhone için 
tasarlanmış bir mobil uygulamayı kullanamaz.  

Mobil web siteleri mobil uygulamalardan daha ucuzdur, çünkü genellikle mobil 
uygulamaları etkileşimli ve çekici hale getiren tasarım öğelerinden ve işlevlerinden 

Eğer amaç sadece bilgi sağlamaksa mobil bir web sitesi yeterli olaraktır. Ancak eğer 
etkileşimli, benzersiz bir mobil deneyim sağlamak isteniyorsa bunun için bir uygulamaya 

Mobil cihazlar, çoğunlukla akıllı cep telefonlarını ve tablet bilgisayarları işaret etmektedir.BlackBerry, 
ad gibi mobil cihazların kullanımın artması insanların hareket halindeyken de 

ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmesini sağlamıştır(Scott, 2015:245).Mobil akıllı cihaz 
teknolojilerinin giderek ucuzlamasıyla birlikte ise bilgisayar tabanlı birçok uygulaman
halkla ilişkiler amacına hizmet edecek şekilde,  mobil cihazlarda kullanılmaya başlandığı 

lgisayarlarda kullandıkları 
programlar gibi olan bu programlar, mobil cihaz pazarına kaydırılmışlardır. Uygulamalar; oyunlar, 
metin editörleri veya belki navigasyon sistemleri gibiher tür program olabilir 

ca yönelik olarak, farklı yapılar üzerine 
kurulmuş ve bir mobil cihazda çalışmak üzere programlanmış programlar olarak tanımlanmaktadır. Bu 
programlar; Apple veya Android telefonlar tarafından desteklenmektedir ve ücretsiz veya sağlayıcılara 

et karşılığında indirilebilmektedir (French&Runyard, 2011: 98). Jørgensen (2014:28), 
kullanıcıların ön ödeme yapması gereken mobil uygulamaların pazar payı açısından büyümesinin zor 

yaptıklarını tam olarak 
bilmediklerinden dolayı veya içeriğin buna değeceğini düşünmediklerinden dolayı dijital bir içeriğe 
ödeme yapmaktan hoşlanmazlar. Dolayısıyla mobil uygulamaların bir bölümü çoğunlukla ücretsiz 

atın alınması kullanıcıların tercihine bırakılmaktadır.  

İngilizce “applications” veya kısaca “apps”  kavramlarıyla kullanılan mobil uygulamalar, mini-web 
siteleri olarak da tanımlanmaktadır. Bundan dolayı mobil uygulamalar ve mobil web siteleri sıklıkla 
irbirine karıştırılan kavramlar olmakla birlikte aslında aralarında önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu farklılık aynı zamanda mobil uygulamaların özelliklerini de ortaya koydukları için önemli 
ılıkları aşağıdaki şekilde sıralamak 

Amerika Birleşik Devletleri’nde halkın % 93’ü cep telefonu sahibiyken akıllı 
telefonların pazar payı sadece % 31’dir.  Bu Amerikan nüfusunun %62’sinin mobil 

maları desteklemeyen yani mobil uygulamaların indirilemediği cep telefonlarını 

Mobil web siteleri, kullanıcıların internete bağlanmasını gerektirirken, birçok mobil 

Mobil web sitelerine her türlü mobil cihazdan erişim sağlanabilmektedir. Ancak 
mobil uygulamalar belirli cihaz türlerine bağlıdır. Örneğin Android telefonlar iPhone için 

Mobil web siteleri mobil uygulamalardan daha ucuzdur, çünkü genellikle mobil 
uygulamaları etkileşimli ve çekici hale getiren tasarım öğelerinden ve işlevlerinden 

ktır. Ancak eğer 
etkileşimli, benzersiz bir mobil deneyim sağlamak isteniyorsa bunun için bir uygulamaya 

Mobil cihazlar, çoğunlukla akıllı cep telefonlarını ve tablet bilgisayarları işaret etmektedir.BlackBerry, 
ad gibi mobil cihazların kullanımın artması insanların hareket halindeyken de 

ürün ve hizmetlerden haberdar olabilmesini sağlamıştır(Scott, 2015:245).Mobil akıllı cihaz 
teknolojilerinin giderek ucuzlamasıyla birlikte ise bilgisayar tabanlı birçok uygulamanın, markaların 
halkla ilişkiler amacına hizmet edecek şekilde,  mobil cihazlarda kullanılmaya başlandığı 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Halkla İlişkiler Araştırmaları / Public Relations
  
 
Apple (AppStore) ve Google (Google Play Store), mobil uygulama pazarındaki en büyük iki şirkettir. 
2008'de 500 uygulama ile piyasaya sür
milyonu aşmıştır. 2017 Ocak ayında AppStore2,2milyona ulaşmıştır.Yine 2008 yılında piyasa 
girenGoogle Play Store’unise(eski adı:Android Market) 2017 Ocak ayından itibaren toplam uygulama 
sayısı 2,7 milyondan fazladır (https://medium.com/master
stores-in-numbers-fd5ba020c195). Bu yüksek sayılara rağmen mobil uygulama kullanımına ilişkin 
yeterli sayıda çalışma mevcut değildir (Böhmer vd. 2011). Örneğin uygulama bağ
“Bir uygulamayla etkileşim ne kadar sürmektedir?”, “Etkileşimin süresi uygulamanın kategorisine 
göre değişir mi?”, “Eğer değişiyorsa, hangi kategoriler kullanıcılarla etkileşimin süresinin uzamasına 
sebep olmaktadır?”  Kullanıcı bağlamında
seçeneklerini etkiler mi?”, “Kullanıcılar ilk hangi tür uygulamaları açmaktadır?”, “Bir uygulamanın 
açılması bir başkasının açılmasına ilişkin öngörü sağlar mı?” gibi konuya ilişkin temel sorular hala 
yanıtsızdır.  

2. Halkla İlişkilerde Mobil Uygulamaların Kullanımı

Yeni iletişim teknolojilerinin henüz yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde halkla ilişkiler 
uygulayıcıları, geleneksel mecraları kullanarak eşik bekçileri üzerindenhedef kitlelere dolaylı 
yoldanulaşmaya çalışırlardı. Bu durum halkla ilişkiler faaliyetlerinin uzun yıllar özellikle medya 
üzerinde yoğunlaşmasına yol açmıştır. İnternet ise halkla ilişkilerin hedef kitlelerinedoğrudan 
yönelmesini sağlamıştır. Bloglar, çevrimiçi videolar, haber bülte
kuruluşların hedef kitlelerle doğrudan iletişim kurmasına olanak tanımaktadır (Scott, 
2015:23).Çevrimiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin katmış olduğu yeniliklerin yanı sıra esnek iletişim 
ortamı nedeniyle son dönemlerde mobi
uygulayıcıları için yeni bir araç olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. Siau, Lim ve Shen 
(2003:2) mobil pazarın özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır:

 Eşmekanlılık:  Mobil pazarlar
erişimli mobil cihazlar sayesinde konumlarından bağımsız olarak istedikleri mekânda 
istedikleri bilgiyi alabilirler. 

 Erişilebilirlik: Mobil cihazlar sayesinde kuruluşlar tüketicilerine her an he
erişebilmektedir. Kullanıcılar diğer insanlar için her yerde ve her zaman erişilebilirdir fakat 
kullanıcı belirli bir kişi veya belirli bir zaman dilimi için erişilebilirliğini sınırlayabilir. 

 Yerelleştirme: Mekânbazlı uygulamalara olanak sağladığ
fiziksel mekânının bilinmesi mobil pazarlamaya ayrıca değer katmaktadır.  Örneğin 
kullanıcıya bulunduğu mekâna en yakın banka şubesini,  AVM’yi veya bir restoranı 
bulabilmesi konusunda yardımcı olunabilmektedir. 

 Kişiselleştirme: İnternette çok sayıda bilgi, hizmet ve uygulama mevcuttur. Bu bilgilerin 
kullanıcılara uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Mobil uygulamalar, kullanıcılara uygun 
bilgi ve hizmeti sunmak için kişiselleştirilebilmektedir.

                                                             
Ubiguity: Aynı anda birçok yerde olma yetisi
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Apple (AppStore) ve Google (Google Play Store), mobil uygulama pazarındaki en büyük iki şirkettir. 
2008'de 500 uygulama ile piyasaya sürülmüş olanAppStore’un, 2013’te toplam uygulama sayısı 1 
milyonu aşmıştır. 2017 Ocak ayında AppStore2,2milyona ulaşmıştır.Yine 2008 yılında piyasa 
girenGoogle Play Store’unise(eski adı:Android Market) 2017 Ocak ayından itibaren toplam uygulama 

https://medium.com/master-of-code-global/app-store-vs
). Bu yüksek sayılara rağmen mobil uygulama kullanımına ilişkin 

yeterli sayıda çalışma mevcut değildir (Böhmer vd. 2011). Örneğin uygulama bağlamında bakarsak 
“Bir uygulamayla etkileşim ne kadar sürmektedir?”, “Etkileşimin süresi uygulamanın kategorisine 
göre değişir mi?”, “Eğer değişiyorsa, hangi kategoriler kullanıcılarla etkileşimin süresinin uzamasına 
sebep olmaktadır?”  Kullanıcı bağlamında ele alırsak “Yer ve zaman kullanıcıların uygulama 
seçeneklerini etkiler mi?”, “Kullanıcılar ilk hangi tür uygulamaları açmaktadır?”, “Bir uygulamanın 
açılması bir başkasının açılmasına ilişkin öngörü sağlar mı?” gibi konuya ilişkin temel sorular hala 

2. Halkla İlişkilerde Mobil Uygulamaların Kullanımı 

Yeni iletişim teknolojilerinin henüz yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde halkla ilişkiler 
uygulayıcıları, geleneksel mecraları kullanarak eşik bekçileri üzerindenhedef kitlelere dolaylı 

anulaşmaya çalışırlardı. Bu durum halkla ilişkiler faaliyetlerinin uzun yıllar özellikle medya 
üzerinde yoğunlaşmasına yol açmıştır. İnternet ise halkla ilişkilerin hedef kitlelerinedoğrudan 
yönelmesini sağlamıştır. Bloglar, çevrimiçi videolar, haber bültenleri ve diğer web içerikleri 
kuruluşların hedef kitlelerle doğrudan iletişim kurmasına olanak tanımaktadır (Scott, 
2015:23).Çevrimiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin katmış olduğu yeniliklerin yanı sıra esnek iletişim 
ortamı nedeniyle son dönemlerde mobil teknolojilerin ön plana çıkmaya başladığı ve halkla ilişkiler 
uygulayıcıları için yeni bir araç olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. Siau, Lim ve Shen 
(2003:2) mobil pazarın özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralamaktadır: 

:  Mobil pazarların öncelikli avantajı eşmekanlılıktır. Kullanıcılar internet 
erişimli mobil cihazlar sayesinde konumlarından bağımsız olarak istedikleri mekânda 
istedikleri bilgiyi alabilirler.  

: Mobil cihazlar sayesinde kuruluşlar tüketicilerine her an he
erişebilmektedir. Kullanıcılar diğer insanlar için her yerde ve her zaman erişilebilirdir fakat 
kullanıcı belirli bir kişi veya belirli bir zaman dilimi için erişilebilirliğini sınırlayabilir. 

: Mekânbazlı uygulamalara olanak sağladığı için kullanıcının belirli bir andaki 
fiziksel mekânının bilinmesi mobil pazarlamaya ayrıca değer katmaktadır.  Örneğin 
kullanıcıya bulunduğu mekâna en yakın banka şubesini,  AVM’yi veya bir restoranı 
bulabilmesi konusunda yardımcı olunabilmektedir.  

: İnternette çok sayıda bilgi, hizmet ve uygulama mevcuttur. Bu bilgilerin 
kullanıcılara uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Mobil uygulamalar, kullanıcılara uygun 
bilgi ve hizmeti sunmak için kişiselleştirilebilmektedir. 

Ubiguity: Aynı anda birçok yerde olma yetisi 

Apple (AppStore) ve Google (Google Play Store), mobil uygulama pazarındaki en büyük iki şirkettir. 
ülmüş olanAppStore’un, 2013’te toplam uygulama sayısı 1 

milyonu aşmıştır. 2017 Ocak ayında AppStore2,2milyona ulaşmıştır.Yine 2008 yılında piyasa 
girenGoogle Play Store’unise(eski adı:Android Market) 2017 Ocak ayından itibaren toplam uygulama 

vs-google-play-
). Bu yüksek sayılara rağmen mobil uygulama kullanımına ilişkin 

lamında bakarsak 
“Bir uygulamayla etkileşim ne kadar sürmektedir?”, “Etkileşimin süresi uygulamanın kategorisine 
göre değişir mi?”, “Eğer değişiyorsa, hangi kategoriler kullanıcılarla etkileşimin süresinin uzamasına 

ele alırsak “Yer ve zaman kullanıcıların uygulama 
seçeneklerini etkiler mi?”, “Kullanıcılar ilk hangi tür uygulamaları açmaktadır?”, “Bir uygulamanın 
açılması bir başkasının açılmasına ilişkin öngörü sağlar mı?” gibi konuya ilişkin temel sorular hala 

Yeni iletişim teknolojilerinin henüz yaygın olarak kullanılmadığı dönemlerde halkla ilişkiler 
uygulayıcıları, geleneksel mecraları kullanarak eşik bekçileri üzerindenhedef kitlelere dolaylı 

anulaşmaya çalışırlardı. Bu durum halkla ilişkiler faaliyetlerinin uzun yıllar özellikle medya 
üzerinde yoğunlaşmasına yol açmıştır. İnternet ise halkla ilişkilerin hedef kitlelerinedoğrudan 

nleri ve diğer web içerikleri 
kuruluşların hedef kitlelerle doğrudan iletişim kurmasına olanak tanımaktadır (Scott, 
2015:23).Çevrimiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin katmış olduğu yeniliklerin yanı sıra esnek iletişim 

l teknolojilerin ön plana çıkmaya başladığı ve halkla ilişkiler 
uygulayıcıları için yeni bir araç olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. Siau, Lim ve Shen 

ın öncelikli avantajı eşmekanlılıktır. Kullanıcılar internet 
erişimli mobil cihazlar sayesinde konumlarından bağımsız olarak istedikleri mekânda 

: Mobil cihazlar sayesinde kuruluşlar tüketicilerine her an her yerde 
erişebilmektedir. Kullanıcılar diğer insanlar için her yerde ve her zaman erişilebilirdir fakat 
kullanıcı belirli bir kişi veya belirli bir zaman dilimi için erişilebilirliğini sınırlayabilir.  

ı için kullanıcının belirli bir andaki 
fiziksel mekânının bilinmesi mobil pazarlamaya ayrıca değer katmaktadır.  Örneğin 
kullanıcıya bulunduğu mekâna en yakın banka şubesini,  AVM’yi veya bir restoranı 

: İnternette çok sayıda bilgi, hizmet ve uygulama mevcuttur. Bu bilgilerin 
kullanıcılara uygunluğu büyük önem taşımaktadır. Mobil uygulamalar, kullanıcılara uygun 
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 Yayılım: Bazı kablosuz altyapılar belirli bir coğrafi bölgede tüm kullanıcılara verilerin 
eşzamanlı olarak gönderilmesini desteklemektedir. Bu fonksiyon, bilgiyi büyük bir tüketici 
nüfusuna yaymak için verimli bir ortam sunmaktadır. 

İnternet pazarlarının mobil pazardan farklı ol
mobil yönelimli pazarlar için artık yeterli olmadığını ve mobil iletişimin akışkan yapısından dolayı 
halkla ilişkilerin kabul gören bazı kavramlarının yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunu 
söylemektedir. Bu bağlamda E-PR kavramının M
gerektiğini ileri sürmektedir.Galloway ayrıca geleneksel elektronik halkla ilişkiler ortamları ve mobil 
halkla ilişkiler ortamları arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
(Galloway,2006:808). 

Tablo 1. Mobil Halkla İlişkiler ve Geleneksel Elektronik Halkla İlişkilerin Karşılaştırılması

Mobil Halkla İlişkiler
Tüketiciler, sanal alana mobil/taşınabilir 
cihazlardan erişebilmektedir.  
Hedef kitleler, mobil iletişim yoluyla birbirine 
bağlı akışkan topluluklardan oluşmaktadır. 

Metin mesajlarında kısaltmalar kullanılmakta ve 
sembol olarak emojilerden yararlanılmaktadır.  

Cihazlar,çoklu ortam (multimedya) deneyimine 
olanaktanımaktadır. 
Duygusal gereksinimleri (örn.katılım duygusu vs.) 
karşılama isteği, ilişkilerin oluşmasında güçlü bir 
etmendir.  

Kaynak:Galloway,2006:808. 

Mobil cihazlar diğer elektronik ortamlardan farklı olarak kendine özgün birçok özelliği içerisinde 
barındırmaktadır. Bu özellikler iletişim alanında da yenilik ve çeşitliliklerin oluşmasını sağlamıştır. 
Özellikle son dönemlerde çok gündemde olan mobil uygulamalarıhalkla ilişkiler faaliyetlerine dahil 
eden kurum ve kuruluşların daha geniş hedef kitlelere daha hızlı bir şekilde ulaşma imk
görülmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde en yaygın kullanılan mobil uygulamaların çoğunlukla 
artırılmış gerçeklik ve QR kod üzerinden oluşturulan uygulamalar oldukları görülmektedir.Bu iki 
kullanımın dışında kurumlar, herhangi bir ara
hedefledikleri uygulamaları da etkin şekilde kullanmaktadır.

Artırılmış gerçeklik(Augmented Reality
bilgisayar veya cep telefonu ekranından görüntü
vd.,2017:244).Genel bir ifadeyle artırılmış gerçeklik,gerçek dünyadaki ortamların ve nesnelerinsanal 
nesneler ile zenginleştirilerekçeşitli teknolojik aletler ile görüntülenmesi süreciolarak tanımlanabilir 
(Demirer ve Erbaş,2015:804).Artırılmış gerçeklik platformları arasında; Alive, Augment, Aurasma, 
Blippar, Junaio, Layar, Wikitude vs....yer almaktadır. Bunlar içerisinde Türkçe dil desteği bulunan ve 
en yaygın olarak kullanılan artırılmış gerçeklik platformu ise 
Nisan 2017 itibarıyla dünya çapında 65 milyonun üzerinde Blippar kullanıcısı bulunmaktadır 
(http://uk.businessinsider.com/blippar
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ltyapılar belirli bir coğrafi bölgede tüm kullanıcılara verilerin 
eşzamanlı olarak gönderilmesini desteklemektedir. Bu fonksiyon, bilgiyi büyük bir tüketici 
nüfusuna yaymak için verimli bir ortam sunmaktadır.  

İnternet pazarlarının mobil pazardan farklı olduğunu belirten Galloway (2006:806), E-PR taktiklerinin 
mobil yönelimli pazarlar için artık yeterli olmadığını ve mobil iletişimin akışkan yapısından dolayı 
halkla ilişkilerin kabul gören bazı kavramlarının yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunu 

PR kavramının M-PR (mobile publicrelations) kavramını kapsaması 
gerektiğini ileri sürmektedir.Galloway ayrıca geleneksel elektronik halkla ilişkiler ortamları ve mobil 
halkla ilişkiler ortamları arasındaki benzerlik ve farklılıkları da aşağıdaki şekilde belirtmektedir 

Tablo 1. Mobil Halkla İlişkiler ve Geleneksel Elektronik Halkla İlişkilerin Karşılaştırılması

Mobil Halkla İlişkiler “Geleneksel” Elektronik Halkla İlişkiler
Tüketiciler, sanal alana mobil/taşınabilir Tüketiciler, sanal alana sabit cihazlardan 

erişebilmektedir. 
Hedef kitleler, mobil iletişim yoluyla birbirine 
bağlı akışkan topluluklardan oluşmaktadır.  

Hedef kitleler, kendileri için uygun olan bilgiyi 
çekerken doğal seçilim yoluyla oluşmaktadır. 

Metin mesajlarında kısaltmalar kullanılmakta ve 
sembol olarak emojilerden yararlanılmaktadır.   

Mesajlarda, geniş içerik sunma olanağı tanıyan 
sembol ve düz metinler kullanılmaktadır. 

Cihazlar,çoklu ortam (multimedya) deneyimine Çoklu ortam (multimedya), sabit cihazlar kanalıyla 
dağıtıma sokulmaktadır.  

Duygusal gereksinimleri (örn.katılım duygusu vs.) 
karşılama isteği, ilişkilerin oluşmasında güçlü bir 

Savunuculuk konumu için mantık yoluyla ilişkileri 
etkilemede daha büyük fırsatlar sunmaktadır. 

Mobil cihazlar diğer elektronik ortamlardan farklı olarak kendine özgün birçok özelliği içerisinde 
etişim alanında da yenilik ve çeşitliliklerin oluşmasını sağlamıştır. 

Özellikle son dönemlerde çok gündemde olan mobil uygulamalarıhalkla ilişkiler faaliyetlerine dahil 
eden kurum ve kuruluşların daha geniş hedef kitlelere daha hızlı bir şekilde ulaşma imk
görülmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde en yaygın kullanılan mobil uygulamaların çoğunlukla 
artırılmış gerçeklik ve QR kod üzerinden oluşturulan uygulamalar oldukları görülmektedir.Bu iki 
kullanımın dışında kurumlar, herhangi bir ara program olmadan hedef kitlelerine doğrudan ulaşmayı 
hedefledikleri uygulamaları da etkin şekilde kullanmaktadır. 

(Augmented Reality-AR/AG),gerçek dünyanın dijital bilgi ile genişletilmiş, 
bilgisayar veya cep telefonu ekranından görüntülenebilenbir modifikasyonudur (Syahputra 
vd.,2017:244).Genel bir ifadeyle artırılmış gerçeklik,gerçek dünyadaki ortamların ve nesnelerinsanal 
nesneler ile zenginleştirilerekçeşitli teknolojik aletler ile görüntülenmesi süreciolarak tanımlanabilir 

ve Erbaş,2015:804).Artırılmış gerçeklik platformları arasında; Alive, Augment, Aurasma, 
Blippar, Junaio, Layar, Wikitude vs....yer almaktadır. Bunlar içerisinde Türkçe dil desteği bulunan ve 
en yaygın olarak kullanılan artırılmış gerçeklik platformu ise Blipper’dır. Business Insider'a göre, 
Nisan 2017 itibarıyla dünya çapında 65 milyonun üzerinde Blippar kullanıcısı bulunmaktadır 
(http://uk.businessinsider.com/blippar-valued-1-billion-burn-rate-cash-2017-4). 

ltyapılar belirli bir coğrafi bölgede tüm kullanıcılara verilerin 
eşzamanlı olarak gönderilmesini desteklemektedir. Bu fonksiyon, bilgiyi büyük bir tüketici 

PR taktiklerinin 
mobil yönelimli pazarlar için artık yeterli olmadığını ve mobil iletişimin akışkan yapısından dolayı 
halkla ilişkilerin kabul gören bazı kavramlarının yeniden tanımlanmasına ihtiyaç duyulduğunu 

PR (mobile publicrelations) kavramını kapsaması 
gerektiğini ileri sürmektedir.Galloway ayrıca geleneksel elektronik halkla ilişkiler ortamları ve mobil 

da aşağıdaki şekilde belirtmektedir 

Tablo 1. Mobil Halkla İlişkiler ve Geleneksel Elektronik Halkla İlişkilerin Karşılaştırılması 

“Geleneksel” Elektronik Halkla İlişkiler 
Tüketiciler, sanal alana sabit cihazlardan 

çin uygun olan bilgiyi 
çekerken doğal seçilim yoluyla oluşmaktadır.  

Mesajlarda, geniş içerik sunma olanağı tanıyan 
sembol ve düz metinler kullanılmaktadır.  

Çoklu ortam (multimedya), sabit cihazlar kanalıyla 

Savunuculuk konumu için mantık yoluyla ilişkileri 
etkilemede daha büyük fırsatlar sunmaktadır.  

Mobil cihazlar diğer elektronik ortamlardan farklı olarak kendine özgün birçok özelliği içerisinde 
etişim alanında da yenilik ve çeşitliliklerin oluşmasını sağlamıştır. 

Özellikle son dönemlerde çok gündemde olan mobil uygulamalarıhalkla ilişkiler faaliyetlerine dahil 
eden kurum ve kuruluşların daha geniş hedef kitlelere daha hızlı bir şekilde ulaşma imkanı buldukları 
görülmektedir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinde en yaygın kullanılan mobil uygulamaların çoğunlukla 
artırılmış gerçeklik ve QR kod üzerinden oluşturulan uygulamalar oldukları görülmektedir.Bu iki 

program olmadan hedef kitlelerine doğrudan ulaşmayı 

AR/AG),gerçek dünyanın dijital bilgi ile genişletilmiş, 
lenebilenbir modifikasyonudur (Syahputra 

vd.,2017:244).Genel bir ifadeyle artırılmış gerçeklik,gerçek dünyadaki ortamların ve nesnelerinsanal 
nesneler ile zenginleştirilerekçeşitli teknolojik aletler ile görüntülenmesi süreciolarak tanımlanabilir 

ve Erbaş,2015:804).Artırılmış gerçeklik platformları arasında; Alive, Augment, Aurasma, 
Blippar, Junaio, Layar, Wikitude vs....yer almaktadır. Bunlar içerisinde Türkçe dil desteği bulunan ve 

’dır. Business Insider'a göre, 
Nisan 2017 itibarıyla dünya çapında 65 milyonun üzerinde Blippar kullanıcısı bulunmaktadır 
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QR kod (QuickResponse-Çabuk Tepki) ise, siyah bey
üzere çeşitli reklam biçimlerinde oldukça yaygınlaşan bir barkod tipidir. QR kodun geleneksel bir 
barkottan farkı çok daha fazla veriye erişimi sağlayabilmesidir. Bir QR kod, 7,089 karakter veya bir 
URL'yi saklayabilme kapasitesine sahiptir. Bu da kurumlar açısından hedef kitlelerine belirli bir ürün 
veya hizmetle ilgili kapsamlı bilgi sunmak için yeni bir yol sunmaktadır(Weisman,2015:126). QR 
kodlar, kurumların çevrimiçi ve mobil müşterilerine, ürün veya markal
bağlantılar yoluyla erişmesine olanak tanımaktadır. QR kodlar aracılığıyla hedef kitlelerine bilgi 
verebilmek için kurumlar, çeşitli yaratıcı yollar geliştirmişlerdir. Örneğin Güney Kore'deki birTesco 
mağazası olan Home Plus, Korelil
mağazalar yaratmıştır. Metro istasyonlarının duvarlarını ürünlerinin resimleri ile kaplamış ve tıpkı 
geleneksel bir dükkânda olduğu gibi “sanal raflar” oluşturmuştur. Bu yeni sanal raflarda he
yanında QR kodları bulunmaktadır. Kod tarandığında ilgili öğe otomatik olarak çevrimiçi alışveriş 
sepetine eklenmekte ve tamamlanan sipariş eve teslim 
edilmektedir(https://mobivity.com/2017/03/using

3. Halkla İlişkilerde Mobil Uygulamaların Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Mobil uygulamalarla ilgili halkla ilişkiler alanında yapılan araştırma ve çalışmalar sınırlı sayıda olsa 
da her birinin ortak görüşü; mobil cihazların kullanımın artması ve mobil iletişimin dünya genelinde 
yaygınlaşmasının pazarlama ve halkla ilişkiler çal
anlamda halkla ilişkiler alanında mobil cihazların kullanımıyla ilgili yapılacak olan her çalışma alana 
katkı sağlar niteliktedir.  

3.1. Araştırmanın Amacı 

Mobil uygulamalar halkla ilişkiler faaliyetlerind
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki markaların halkla ilişkiler ve tanıtım 
faaliyetlerinde yararlandıkları mobil uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki 
etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

3.2. Araştırmanın yöntemi 

Araştırma yöntemi olarakodak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. 18 Mayıs 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen çalışmanın grubunu Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 
Reklamcılık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmadaki odak 
grubun moderatörlüğüdersin sorumlusu tarafından yürütülmüştür.

3.3. İncelenen Mobil Uygulamalar Hakkında

Araştırmanın amacı ve yöntemi kapsamında 3 ayrı mobil uygulama örn
ilişkiler faaliyetlerinde Blippar ve QR kod üzerinden geliştirilen uygulamalara ve ayrıca bir ara 
program gerektirmeden doğrudan oluşturulan uygulamalara birer örnek teşkil etmektedir. İncelenen 
mobil uygulamalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 Nike Training Club uygulaması (Doğrudan uygulama)

 Balparmak kare kod uygulaması (QR kod uygulaması)

 Sütaş artırılmış gerçeklik uygulaması (Artırılmış gerçeklik
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Çabuk Tepki) ise, siyah beyaz bloklardan oluşan özellikle dergiler olmak 
üzere çeşitli reklam biçimlerinde oldukça yaygınlaşan bir barkod tipidir. QR kodun geleneksel bir 
barkottan farkı çok daha fazla veriye erişimi sağlayabilmesidir. Bir QR kod, 7,089 karakter veya bir 

ayabilme kapasitesine sahiptir. Bu da kurumlar açısından hedef kitlelerine belirli bir ürün 
veya hizmetle ilgili kapsamlı bilgi sunmak için yeni bir yol sunmaktadır(Weisman,2015:126). QR 
kodlar, kurumların çevrimiçi ve mobil müşterilerine, ürün veya markaları hakkında çevrimiçi 
bağlantılar yoluyla erişmesine olanak tanımaktadır. QR kodlar aracılığıyla hedef kitlelerine bilgi 
verebilmek için kurumlar, çeşitli yaratıcı yollar geliştirmişlerdir. Örneğin Güney Kore'deki birTesco 
mağazası olan Home Plus, Korelilerin hareket halindeyken alışveriş yapmalarına izin veren sanal 
mağazalar yaratmıştır. Metro istasyonlarının duvarlarını ürünlerinin resimleri ile kaplamış ve tıpkı 
geleneksel bir dükkânda olduğu gibi “sanal raflar” oluşturmuştur. Bu yeni sanal raflarda he
yanında QR kodları bulunmaktadır. Kod tarandığında ilgili öğe otomatik olarak çevrimiçi alışveriş 
sepetine eklenmekte ve tamamlanan sipariş eve teslim 

https://mobivity.com/2017/03/using-qr-codes-as-a-data-rich-tool-in-marketing/

3. Halkla İlişkilerde Mobil Uygulamaların Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 

Mobil uygulamalarla ilgili halkla ilişkiler alanında yapılan araştırma ve çalışmalar sınırlı sayıda olsa 
da her birinin ortak görüşü; mobil cihazların kullanımın artması ve mobil iletişimin dünya genelinde 
yaygınlaşmasının pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarını önemli ölçüde etkilediği yönündedir. Bu 
anlamda halkla ilişkiler alanında mobil cihazların kullanımıyla ilgili yapılacak olan her çalışma alana 

Mobil uygulamalar halkla ilişkiler faaliyetlerinde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan yeni bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki markaların halkla ilişkiler ve tanıtım 
faaliyetlerinde yararlandıkları mobil uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki 

i belirlemeyi amaçlamaktadır. 

Araştırma yöntemi olarakodak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. 18 Mayıs 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen çalışmanın grubunu Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 

ılık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmadaki odak 
grubun moderatörlüğüdersin sorumlusu tarafından yürütülmüştür. 

3.3. İncelenen Mobil Uygulamalar Hakkında 

Araştırmanın amacı ve yöntemi kapsamında 3 ayrı mobil uygulama örneği incelenmiştir. Bunlar halkla 
ilişkiler faaliyetlerinde Blippar ve QR kod üzerinden geliştirilen uygulamalara ve ayrıca bir ara 
program gerektirmeden doğrudan oluşturulan uygulamalara birer örnek teşkil etmektedir. İncelenen 

şekilde belirlenmiştir. 

Nike Training Club uygulaması (Doğrudan uygulama) 

Balparmak kare kod uygulaması (QR kod uygulaması) 

Sütaş artırılmış gerçeklik uygulaması (Artırılmış gerçeklik-blippar uygulaması) 

az bloklardan oluşan özellikle dergiler olmak 
üzere çeşitli reklam biçimlerinde oldukça yaygınlaşan bir barkod tipidir. QR kodun geleneksel bir 
barkottan farkı çok daha fazla veriye erişimi sağlayabilmesidir. Bir QR kod, 7,089 karakter veya bir 

ayabilme kapasitesine sahiptir. Bu da kurumlar açısından hedef kitlelerine belirli bir ürün 
veya hizmetle ilgili kapsamlı bilgi sunmak için yeni bir yol sunmaktadır(Weisman,2015:126). QR 

arı hakkında çevrimiçi 
bağlantılar yoluyla erişmesine olanak tanımaktadır. QR kodlar aracılığıyla hedef kitlelerine bilgi 
verebilmek için kurumlar, çeşitli yaratıcı yollar geliştirmişlerdir. Örneğin Güney Kore'deki birTesco 

erin hareket halindeyken alışveriş yapmalarına izin veren sanal 
mağazalar yaratmıştır. Metro istasyonlarının duvarlarını ürünlerinin resimleri ile kaplamış ve tıpkı 
geleneksel bir dükkânda olduğu gibi “sanal raflar” oluşturmuştur. Bu yeni sanal raflarda her ürünün 
yanında QR kodları bulunmaktadır. Kod tarandığında ilgili öğe otomatik olarak çevrimiçi alışveriş 
sepetine eklenmekte ve tamamlanan sipariş eve teslim 

marketing/). 

Mobil uygulamalarla ilgili halkla ilişkiler alanında yapılan araştırma ve çalışmalar sınırlı sayıda olsa 
da her birinin ortak görüşü; mobil cihazların kullanımın artması ve mobil iletişimin dünya genelinde 

ışmalarını önemli ölçüde etkilediği yönündedir. Bu 
anlamda halkla ilişkiler alanında mobil cihazların kullanımıyla ilgili yapılacak olan her çalışma alana 

e kullanımı yaygınlaşmaya başlayan yeni bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma, Türkiye’deki markaların halkla ilişkiler ve tanıtım 
faaliyetlerinde yararlandıkları mobil uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki 

Araştırma yöntemi olarakodak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. 18 Mayıs 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen çalışmanın grubunu Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 

ılık Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışmadaki odak 

eği incelenmiştir. Bunlar halkla 
ilişkiler faaliyetlerinde Blippar ve QR kod üzerinden geliştirilen uygulamalara ve ayrıca bir ara 
program gerektirmeden doğrudan oluşturulan uygulamalara birer örnek teşkil etmektedir. İncelenen 
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Bu markaların belirlenmesinde, bilinirliklerinin ve 
gerçekleştirildiği dönemde bu markalara ait uygulamaların güncel ve hala dolaşımda olmaları etken 
olmuştur. 

Nike Training Club Uygulaması Örneği

Nike Training Club uygulaması başka bir ara uygulama gerektir
doğrudan indirilebilmektedir. Ancak uygulama üyelik gerektirmektedir.

Kaynak:https://www.nike.com/tr/tr_tr

Uygulamanın İçeriği: Nike’ın zaman ve mekân ayırt etmeksizin her an her yerde spor yapmayı 
kolaylaştıran bu uygulaması, akıllı telefonlarla desteklenen bir programdır. Uygulama bir aracı 
platform gerektirmeden doğrudan telefona indirilebilmektedir. Nikeantrenör ve sporcuları tarafınd
hazırlanan 100'den fazla antrenman, her hareket için uzmanların verdiği anlaşılır sesli ve görsel 
talimatlar desteklenmektedir. Uygulama, kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak kişisel bir 
antrenman planı oluşturmakta ve böylelikle kişiselantrenör 
(https://www.nike.com/tr/tr_tr/c/training/nike

Balparmak Kare Kod (QR Code) Uygulaması Örneği

Balparmak QR kod uygulaması, müşterilerin kodu tarayarak ürünle ilgili ek bilgilere ulaşmasını 
sağlamaktadır. Ürünlerin üzerinde bulunanQr kodu okuyabilmek için programının daha öncesinden 
telefona indirilmiş olmasını gerektirmektedir. Balparmak QR kod uygulaması ayrıca bir üyelik 
olmadan çalışmaktadır. 
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Bu markaların belirlenmesinde, bilinirliklerinin ve kullanımlarının yüksek olması ayrıca araştırmanın 
gerçekleştirildiği dönemde bu markalara ait uygulamaların güncel ve hala dolaşımda olmaları etken 

Nike Training Club Uygulaması Örneği 

Nike Training Club uygulaması başka bir ara uygulama gerektirmeden Apple veya Android telefonlara 
doğrudan indirilebilmektedir. Ancak uygulama üyelik gerektirmektedir. 

Resim 1. Nike Training Club 

https://www.nike.com/tr/tr_tr/c/training/nike-training-club 

zaman ve mekân ayırt etmeksizin her an her yerde spor yapmayı 
kolaylaştıran bu uygulaması, akıllı telefonlarla desteklenen bir programdır. Uygulama bir aracı 
platform gerektirmeden doğrudan telefona indirilebilmektedir. Nikeantrenör ve sporcuları tarafınd
hazırlanan 100'den fazla antrenman, her hareket için uzmanların verdiği anlaşılır sesli ve görsel 
talimatlar desteklenmektedir. Uygulama, kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak kişisel bir 
antrenman planı oluşturmakta ve böylelikle kişiselantrenör görevi üstlenmektedir 
(https://www.nike.com/tr/tr_tr/c/training/nike-training-club). 

Balparmak Kare Kod (QR Code) Uygulaması Örneği 

Balparmak QR kod uygulaması, müşterilerin kodu tarayarak ürünle ilgili ek bilgilere ulaşmasını 
inde bulunanQr kodu okuyabilmek için programının daha öncesinden 

telefona indirilmiş olmasını gerektirmektedir. Balparmak QR kod uygulaması ayrıca bir üyelik 

 

 

  

kullanımlarının yüksek olması ayrıca araştırmanın 
gerçekleştirildiği dönemde bu markalara ait uygulamaların güncel ve hala dolaşımda olmaları etken 

meden Apple veya Android telefonlara 

 

zaman ve mekân ayırt etmeksizin her an her yerde spor yapmayı 
kolaylaştıran bu uygulaması, akıllı telefonlarla desteklenen bir programdır. Uygulama bir aracı 
platform gerektirmeden doğrudan telefona indirilebilmektedir. Nikeantrenör ve sporcuları tarafından 
hazırlanan 100'den fazla antrenman, her hareket için uzmanların verdiği anlaşılır sesli ve görsel 
talimatlar desteklenmektedir. Uygulama, kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak kişisel bir 

görevi üstlenmektedir 

Balparmak QR kod uygulaması, müşterilerin kodu tarayarak ürünle ilgili ek bilgilere ulaşmasını 
inde bulunanQr kodu okuyabilmek için programının daha öncesinden 

telefona indirilmiş olmasını gerektirmektedir. Balparmak QR kod uygulaması ayrıca bir üyelik 
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Kaynak: 

Uygulamanın İçeriği: Balparmak ambalajlarında yer alan kare kodu (QR kod) akıllı telefonlarına 
okutan tüketiciler, etiket üzerindeki kimlik numarasıyla ürünü doğrulatabiliyor ayrıca satın aldıkları 
balın, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olduğunu gösteren analiz raporunun yanı sıra, o kavanozdaki balın 
hangi bitki ve çiçeklerin özlerini içerdiği bilgisine de ulaşabiliyor.

Sütaş Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Örneği

Sütaş Artırılmış Gerçeklik Uygulaması blippar ara uygulamasının kulla
Blippar uygulaması herhangi bir üyelik
çalıştırılması yeterlidir (http://uk.businessinsider.com/blippar

Resim 3. Sütaş 

Kaynak: https://www.sutas.com.tr/tr/merak
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Resim2. Balparmak Kare Kod 

 

Kaynak: http://www.balparmak.com.tr/ 

Balparmak ambalajlarında yer alan kare kodu (QR kod) akıllı telefonlarına 
okutan tüketiciler, etiket üzerindeki kimlik numarasıyla ürünü doğrulatabiliyor ayrıca satın aldıkları 

ygun olduğunu gösteren analiz raporunun yanı sıra, o kavanozdaki balın 
hangi bitki ve çiçeklerin özlerini içerdiği bilgisine de ulaşabiliyor. 

Sütaş Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Örneği 

Sütaş Artırılmış Gerçeklik Uygulaması blippar ara uygulamasının kullanılmasını gerektirmektedir. 
üyelikgerektirmeden çalışmaktadır. Yazılımın telefona indirmesi ve 

çalıştırılması yeterlidir (http://uk.businessinsider.com/blippar-valued-1-billion-burn-rate

Resim 3. Sütaş Artırılmış Gerçeklik 

 

Kaynak: https://www.sutas.com.tr/tr/merak-edilenler/ayran/sutas-ayranla-eglenceyi

Balparmak ambalajlarında yer alan kare kodu (QR kod) akıllı telefonlarına 
okutan tüketiciler, etiket üzerindeki kimlik numarasıyla ürünü doğrulatabiliyor ayrıca satın aldıkları 

ygun olduğunu gösteren analiz raporunun yanı sıra, o kavanozdaki balın 

nılmasını gerektirmektedir. 
gerektirmeden çalışmaktadır. Yazılımın telefona indirmesi ve 

rate-cash-2017-4). 

eglenceyi-blipple 
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Uygulamanın İçeriği: Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ücretsiz bir uygulama olan 
Blippar’ın mobil cihaza indirilmesi gerekmektedir.
okutan tüketiciler; müzik dinleyebilir, eğlenceli fotoğraflar çekebilir veya oyun oynayabilir. 
Uygulamanın içeriği aşağıdaki şekilde detaylandırılmaktadır (https://www.sutas.com.tr/tr/merak
edilenler/ayran/sutas-ayranla-eglenceyi

a. Listeleri Çalkalayan Şarkılar: ‘Listeleri Çalkayan Şarkılar’ sekmesine girerek dünyanın 1 
numaralı müzik dinleme platformu Spotify’da Sütaş Ayran için özel hazırlanan ‘Listeleri 
Çalkalayanlar’ şarkı listesine ulaşabilmektedir

b. Sütaş Ayran Çalkala: ‘Sütaş Ayran Çalkala’ oyun sekmesine girerek en yüksek puan elde eden 
5 kullanıcı her hafta Sütaş Ayran hediye paketi kazanmaktadır.

c. Fotoğraf Çek, Eğlen: Çerçevelerin içerisine kendisini yerleştirerek çektikleri fotoğraflarını 
sosyal medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar hediye paketi kazanma şansı yakalamaktadır.

Katılımcılara Blippar ve QR kod uygulamalarını odak grup çalışmasına gelmeden önce telefonlarına 
yüklemeleri belirtilmiştir. Fakat hangi marka için kullanılacağı bilgisi
Club ise aracı bir uygulama gerektirmeden android telefona doğrudan indirilebildiği için katılımcıların 
önceden bilgilerinin ve deneyimleme şanslarının olmaması için yükleme çalışma esnasında 
gerçekleştirilmiştir. 

3.4. Araştırmanın Bulguları 

3.4.1. Demografik Özellikler 

Yarı yapılandırılmış odak grup çalışmasında toplam 6 katılımcı (K1, K2, K3, K4, K5 ve K6) yer 
almıştır. Bunların 3’ü erkek (K3,K4,K6) ve 3’ü (K1,K2,K5) kadındır. Yaş dağılımları; 
K3:23, K4: 23, K5:25 ve K6: 35’dir.

Katılımcılar
K1
K2
K3
K4
K5
K6

 

Katılımcıların tamamı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 
Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisidir.
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Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ücretsiz bir uygulama olan 
Blippar’ın mobil cihaza indirilmesi gerekmektedir. Uygulamayı açıp Sütaş ayran logosunu kameraya 
okutan tüketiciler; müzik dinleyebilir, eğlenceli fotoğraflar çekebilir veya oyun oynayabilir. 
Uygulamanın içeriği aşağıdaki şekilde detaylandırılmaktadır (https://www.sutas.com.tr/tr/merak

eglenceyi-blipple): 

Listeleri Çalkalayan Şarkılar: ‘Listeleri Çalkayan Şarkılar’ sekmesine girerek dünyanın 1 
numaralı müzik dinleme platformu Spotify’da Sütaş Ayran için özel hazırlanan ‘Listeleri 
Çalkalayanlar’ şarkı listesine ulaşabilmektedir.  

Sütaş Ayran Çalkala: ‘Sütaş Ayran Çalkala’ oyun sekmesine girerek en yüksek puan elde eden 
5 kullanıcı her hafta Sütaş Ayran hediye paketi kazanmaktadır. 

Fotoğraf Çek, Eğlen: Çerçevelerin içerisine kendisini yerleştirerek çektikleri fotoğraflarını 
l medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar hediye paketi kazanma şansı yakalamaktadır.

Katılımcılara Blippar ve QR kod uygulamalarını odak grup çalışmasına gelmeden önce telefonlarına 
yüklemeleri belirtilmiştir. Fakat hangi marka için kullanılacağı bilgisi verilmemiştir. Nike Training 
Club ise aracı bir uygulama gerektirmeden android telefona doğrudan indirilebildiği için katılımcıların 
önceden bilgilerinin ve deneyimleme şanslarının olmaması için yükleme çalışma esnasında 

Yarı yapılandırılmış odak grup çalışmasında toplam 6 katılımcı (K1, K2, K3, K4, K5 ve K6) yer 
almıştır. Bunların 3’ü erkek (K3,K4,K6) ve 3’ü (K1,K2,K5) kadındır. Yaş dağılımları; K1

: 35’dir. 

Tablo 2. Demografik özellikler 

Katılımcılar Cinsiyet Yaş 
K1 Kadın 26 
K2 Kadın 25 
K3 Erkek 23 
K4 Erkek 23 
K5 Kadın 25 
K6 Erkek 35 

Katılımcıların tamamı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve 
Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisidir. 

Uygulama üç aşamadan oluşmaktadır. Öncelikle ücretsiz bir uygulama olan 
Uygulamayı açıp Sütaş ayran logosunu kameraya 

okutan tüketiciler; müzik dinleyebilir, eğlenceli fotoğraflar çekebilir veya oyun oynayabilir. 
Uygulamanın içeriği aşağıdaki şekilde detaylandırılmaktadır (https://www.sutas.com.tr/tr/merak-

Listeleri Çalkalayan Şarkılar: ‘Listeleri Çalkayan Şarkılar’ sekmesine girerek dünyanın 1 
numaralı müzik dinleme platformu Spotify’da Sütaş Ayran için özel hazırlanan ‘Listeleri 

Sütaş Ayran Çalkala: ‘Sütaş Ayran Çalkala’ oyun sekmesine girerek en yüksek puan elde eden 

Fotoğraf Çek, Eğlen: Çerçevelerin içerisine kendisini yerleştirerek çektikleri fotoğraflarını 
l medya hesaplarında paylaşan kullanıcılar hediye paketi kazanma şansı yakalamaktadır. 

Katılımcılara Blippar ve QR kod uygulamalarını odak grup çalışmasına gelmeden önce telefonlarına 
verilmemiştir. Nike Training 

Club ise aracı bir uygulama gerektirmeden android telefona doğrudan indirilebildiği için katılımcıların 
önceden bilgilerinin ve deneyimleme şanslarının olmaması için yükleme çalışma esnasında 

Yarı yapılandırılmış odak grup çalışmasında toplam 6 katılımcı (K1, K2, K3, K4, K5 ve K6) yer 
K1: 26, K2: 25, 

Katılımcıların tamamı Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
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3.4.2. Genel Mobil Uygulama Kullanımına İlişkin Bulgular

Tablo 3. Katılımcıların genel mobil uygulama kullanımı

Katılımcılar Kullanılan Mobil Uygulamalar

K1 Bankacılık, sosyal medya, alışveriş 
ve whatsapp

K2 Bankacılık, sağlık ve dil

K3 Vcscreen, spotify, facebook, 
whatsapp

K4 Whatsapp, facebook

K5 Facebook, twitter, instagram, 
whatsup

K6 Hepsiburada, N11, facebook

 

Çalışmada yer alan katılımcılararasında en çok kullanılan mobil uygulamanın sosyal medya 
uygulamaları olduğu görülmektedir. Katılımcılar ayrıcaortalama5,6 yıldır farklı mobil 
uygulamalarıhergün etkin birşekilde 

3.4.3. Örnek Mobil Uygulamalara İlişkin Bulgular

3.4.3.1. Örnek mobil uygulamaların kullanımı

Tablo 4. Örnek mobil uygulamaların kullanımı

Uygulamalar K1

Blippar Hayır

QR Kod Hayır

Nike Hayır

 

Araştırmaya örnek olan uygulamaların çalışma öncesinde katılımcıların telefonunda bulunup 
bulunmadığı sorulmuş; artırılmış gerçeklik uygulaması olan Blippar ve barkod tarama uygulaması 
olan QR kod’un hiçbir katılımcının telefonunda olmadığı saptanmıştır. K
kendilerinden talep edilmesi üzerine bu uygulamaları telefonlarına indirdiklerini belirtmişlerdir. 
araprogram olmadan doğrudan kullanılan Nike Training Club uygulamasının ise sadece bir 
katılımcının telefonuna indirilmiş olduğu ön çalışmada belirlenmiştir.Diğer katılımcılar Nike Training 
Club uygulamasını odak grup çalışması esnasında telefonlarına yüklemişlerdir.

3.4.3.2. Örnek Uygulamaların Deneyimleme Süresi

Katılımcılardan araştırmacılar tarafından belirtilen mobil uygulamaları yine araştırmacılar tarafından 
belirtilen (temin edilen) ürünler üzerinden kullanmaları/deneyimlemeleri istenmiş, her bir uygulamayı 
ne kadar sürede anlamlandırıp keşfettiklerini yine 
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3.4.2. Genel Mobil Uygulama Kullanımına İlişkin Bulgular 

Tablo 3. Katılımcıların genel mobil uygulama kullanımı 

Kullanılan Mobil Uygulamalar Mobil Uygulama 
Kullanım Süresi 

Mobil Uygulama 
Kullanım Sıklığı

Bankacılık, sosyal medya, alışveriş 
ve whatsapp 

7 yıl  

 

Hergün

Bankacılık, sağlık ve dil 8 yıl 

Vcscreen, spotify, facebook, 
whatsapp 

5 yıl 

hatsapp, facebook 5 yıl 

Facebook, twitter, instagram, 
whatsup 

7 yıl 

Hepsiburada, N11, facebook 2 yıl 

Çalışmada yer alan katılımcılararasında en çok kullanılan mobil uygulamanın sosyal medya 
uygulamaları olduğu görülmektedir. Katılımcılar ayrıcaortalama5,6 yıldır farklı mobil 
uygulamalarıhergün etkin birşekilde kullandıklarını belirtmektedir. 

3.4.3. Örnek Mobil Uygulamalara İlişkin Bulgular 

3.4.3.1. Örnek mobil uygulamaların kullanımı 

Tablo 4. Örnek mobil uygulamaların kullanımı 

K1 K2 K3 K4 K5 K6

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Hayır

Araştırmaya örnek olan uygulamaların çalışma öncesinde katılımcıların telefonunda bulunup 
bulunmadığı sorulmuş; artırılmış gerçeklik uygulaması olan Blippar ve barkod tarama uygulaması 
olan QR kod’un hiçbir katılımcının telefonunda olmadığı saptanmıştır. Katılımcılar çalışma öncesinde 
kendilerinden talep edilmesi üzerine bu uygulamaları telefonlarına indirdiklerini belirtmişlerdir. 
araprogram olmadan doğrudan kullanılan Nike Training Club uygulamasının ise sadece bir 

lduğu ön çalışmada belirlenmiştir.Diğer katılımcılar Nike Training 
Club uygulamasını odak grup çalışması esnasında telefonlarına yüklemişlerdir. 

3.4.3.2. Örnek Uygulamaların Deneyimleme Süresi 

Katılımcılardan araştırmacılar tarafından belirtilen mobil uygulamaları yine araştırmacılar tarafından 
belirtilen (temin edilen) ürünler üzerinden kullanmaları/deneyimlemeleri istenmiş, her bir uygulamayı 
ne kadar sürede anlamlandırıp keşfettiklerini yine araştırmacıya bildirmeleri istenmiştir.  

Uygulama 
Kullanım Sıklığı 

 

 

Hergün 

Çalışmada yer alan katılımcılararasında en çok kullanılan mobil uygulamanın sosyal medya 
uygulamaları olduğu görülmektedir. Katılımcılar ayrıcaortalama5,6 yıldır farklı mobil 

K6 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Araştırmaya örnek olan uygulamaların çalışma öncesinde katılımcıların telefonunda bulunup 
bulunmadığı sorulmuş; artırılmış gerçeklik uygulaması olan Blippar ve barkod tarama uygulaması 

atılımcılar çalışma öncesinde 
kendilerinden talep edilmesi üzerine bu uygulamaları telefonlarına indirdiklerini belirtmişlerdir. Bir 
araprogram olmadan doğrudan kullanılan Nike Training Club uygulamasının ise sadece bir 

lduğu ön çalışmada belirlenmiştir.Diğer katılımcılar Nike Training 

Katılımcılardan araştırmacılar tarafından belirtilen mobil uygulamaları yine araştırmacılar tarafından 
belirtilen (temin edilen) ürünler üzerinden kullanmaları/deneyimlemeleri istenmiş, her bir uygulamayı 

araştırmacıya bildirmeleri istenmiştir.   
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Tablo 5. Örnek uygulamaların deneyimleme süresi

Uygulamalar 
Sütaş Blippar 

NikeTraining Club 10 dk
Balparmak QR kod 

 

Katılımcılar; Sütaş Blippar uygulamasını ortalama 3 dk., Nike TrainingClub uygulamasını daha önce 
deneyimlemiş olan katılımcı hariç ortalama 7,6 dk. ve
dk.’da anlamlandırıp keşfettiklerini belirtmişlerdir.   

3.4.3.3. Örnek Uygulamalara İlişkin İzlenimler

Katılımcılar tarafından en beğenilen uygulamanın Nike Training Club olduğu gözlemlenmiştir. 
Konuşmalarda “yarar”, “öğretici” ve “basit” kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

K3:“Nike’ınarayüzü çok daha hoş, bir de daha eğitici daha öğretici”

K1:“Daha işe yarar bir şey gibi duruyor ayrıca basit”. 

K6:“Ben de Nike’ı beğendim, çünkü spor yaptırıyor, 

Katılımcıların yine uygulamalarla ilgili olarak “eğlendirici” olmanın yanı sıra“bilgilendirici” 
olmalarına önem verdikleri gözlemlenmiştir. 

K2:“Ben Sütaş Blippar uygulamasını beğendim çünkü bu uygulamayla çok eğlenebileceğimi 
düşünüyorum”. 

K5:“Balparmak QR kod uygulaması beni etkiledi gerçekten. Analiz raporu benim hoşuma gitti. 
Sertifikasını göstermesi güzeldi”. 

K1:“Sütaş’la ilgili yeterince bilgi yoktu, sadece eğlenceye yönelikti”.

Katılımcıların uygulamaların kullanım kolaylığ
yoğunlaşmaktadır.  

K1:“Nike’ınarayüzü biraz karışık gibi ama diğerleri çok kolay. Nike’ın tüketicileri daha genç 
oldukları için bunu kullanır”. 

K5:“Ama üye olmak gerekiyor, direk bağlanılsa daha kolay ol
yaptım ama yine de benden üyelik istedi, o zaman caydırıcı olabilir. Doğum tarihi girdim, şifre 
oluşturdum...”.  

K2:“Şifreyi kabul etmedi. Facebook’la bağlanacağız mesela, olan şifremizi uygun görmediği 
için yeniden üyelik oluşturuyorsunuz, bu da vakit kaybettireceği için caydırıcı olabilir”.

Katılımcıların söylemlerindenuygulamalara ilişkin beğenilerinin içerikle ilgili olduğu, uygulama 
içeriklerinin zengin ve çeşitli olmasına dikkat ettikleri ortaya konulmuştur. 
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Tablo 5. Örnek uygulamaların deneyimleme süresi 

K1 K2 K3 K4 K5 
2 dk. 2 dk. 3 dk. 2 dk. 4 dk. 

10 dk. 15 dk. 5 dk. 1 dk. 5 dk. 
1 dk. 1 dk. 1 dk. 1 dk. 1 dk. 

Katılımcılar; Sütaş Blippar uygulamasını ortalama 3 dk., Nike TrainingClub uygulamasını daha önce 
deneyimlemiş olan katılımcı hariç ortalama 7,6 dk. ve Balparmak QR kod uygulamasını ise ortalama 1 
dk.’da anlamlandırıp keşfettiklerini belirtmişlerdir.    

3.4.3.3. Örnek Uygulamalara İlişkin İzlenimler 

Katılımcılar tarafından en beğenilen uygulamanın Nike Training Club olduğu gözlemlenmiştir. 
yarar”, “öğretici” ve “basit” kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

“Nike’ınarayüzü çok daha hoş, bir de daha eğitici daha öğretici” 

“Daha işe yarar bir şey gibi duruyor ayrıca basit”.  

“Ben de Nike’ı beğendim, çünkü spor yaptırıyor, insan sağlığına faydalı”. 

Katılımcıların yine uygulamalarla ilgili olarak “eğlendirici” olmanın yanı sıra“bilgilendirici” 
olmalarına önem verdikleri gözlemlenmiştir.  

“Ben Sütaş Blippar uygulamasını beğendim çünkü bu uygulamayla çok eğlenebileceğimi 

“Balparmak QR kod uygulaması beni etkiledi gerçekten. Analiz raporu benim hoşuma gitti. 
Sertifikasını göstermesi güzeldi”.  

“Sütaş’la ilgili yeterince bilgi yoktu, sadece eğlenceye yönelikti”. 

Katılımcıların uygulamaların kullanım kolaylığına ilişkin söylemleri “üyelik” ve “arayüz” üzerinde 

“Nike’ınarayüzü biraz karışık gibi ama diğerleri çok kolay. Nike’ın tüketicileri daha genç 
 

“Ama üye olmak gerekiyor, direk bağlanılsa daha kolay olurdu, ben Facebook’la giriş 
yaptım ama yine de benden üyelik istedi, o zaman caydırıcı olabilir. Doğum tarihi girdim, şifre 

“Şifreyi kabul etmedi. Facebook’la bağlanacağız mesela, olan şifremizi uygun görmediği 
uruyorsunuz, bu da vakit kaybettireceği için caydırıcı olabilir”.

Katılımcıların söylemlerindenuygulamalara ilişkin beğenilerinin içerikle ilgili olduğu, uygulama 
içeriklerinin zengin ve çeşitli olmasına dikkat ettikleri ortaya konulmuştur.  

K6 
5 dk. 
3 dk. 
1 dk. 

Katılımcılar; Sütaş Blippar uygulamasını ortalama 3 dk., Nike TrainingClub uygulamasını daha önce 
Balparmak QR kod uygulamasını ise ortalama 1 

Katılımcılar tarafından en beğenilen uygulamanın Nike Training Club olduğu gözlemlenmiştir. 
yarar”, “öğretici” ve “basit” kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir.  

Katılımcıların yine uygulamalarla ilgili olarak “eğlendirici” olmanın yanı sıra“bilgilendirici” 

“Ben Sütaş Blippar uygulamasını beğendim çünkü bu uygulamayla çok eğlenebileceğimi 

“Balparmak QR kod uygulaması beni etkiledi gerçekten. Analiz raporu benim hoşuma gitti. 

ına ilişkin söylemleri “üyelik” ve “arayüz” üzerinde 

“Nike’ınarayüzü biraz karışık gibi ama diğerleri çok kolay. Nike’ın tüketicileri daha genç 

urdu, ben Facebook’la giriş 
yaptım ama yine de benden üyelik istedi, o zaman caydırıcı olabilir. Doğum tarihi girdim, şifre 

“Şifreyi kabul etmedi. Facebook’la bağlanacağız mesela, olan şifremizi uygun görmediği 
uruyorsunuz, bu da vakit kaybettireceği için caydırıcı olabilir”. 

Katılımcıların söylemlerindenuygulamalara ilişkin beğenilerinin içerikle ilgili olduğu, uygulama 
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K4:“Nike haricindeki diğer uygulamaların içeriği çeşitli değil, 1 defa 2 defa kullanıldıktan 
sonra tekrar kullanılmayı gerektirmiyor mesela Sütaş blippar’daki oyunu kaç defa 
oynayabilirsin ama Nike’da çeşitlilik çok fazla olduğu için defalarca giriş yapabilirsin”.

K5:“Nike Training Club uygulamasında müzik olması ve konuşmaların yer alması da çok 
güzeldi, arayüzü tasarımları da beğendim”. 

K2:“Uygulamada QR kod ile karşılaşıyoruz. Buna girerek Nike mağaza ve etkinliklerinde size 
özel hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. S
arkadaşta ekleyebiliyorsunuz”.

İçerikle ilgili olarak ayrıca uygulamalarda yer alan yarışmalar, indirimler ve ödüllerin kullanımı teşvik 
edici oldukları belirlenmiştir.  

K3:“Mesela bu mobil uygulamalar alışv
yüklüyorum indirimi kullanıp siliyorum....”.

K5:“Sütaş Blippar’daki ödül olması çok güzel…”

Katılımcılar bu tarz uygulamaların kurum, hizmet ve ürünle ilgili olumlu imaj ve itibarının 
oluşturulmasına katkı sağladığını düşünmektedir. 

K2:“Balparmak QR kod uygulamasında resmi bir kurumun onayı var orada,   oradan o onayı 
almış olması benim için iyi.......”.

K5:“Nike Training Club uygulaması çok güzel, yenilikçi bir kurum olduğunu gösterir bence…”

K3:“Diğerleri de oluşturur bence mesela Sütaş’ın yenilikçi olduğunu düşündürebilir bize. Qr 
kod uygulamasını yenilikçi olarak düşünüyoruz ya, olmayan bir firma için eksiklik olduğunu 
düşünebiliriz”. 

SONUÇ 

Günümüzde internet kullanıcı sayısının giderek artması, int
internet kullanımına olanak tanıyan sabit cihazların haricinde mobil cihazların kullanımının 
yaygınlaşması ve bu cihazlara uygun sürekli yeni uygulamaların gelişmesi, halkla ilişkilerin, yenilikçi 
iletişim teknolojilerini faaliyetlerine dahil etmesini beraberinde getirmiştir.

Mobil uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemeyi 
amaçlayan bu odak grup çalışmasının neticesinde elde edilen verilere göre; eğlence, oyun, bilgi, müzi
vs. gibi zengin içerikli ve güncellenen uygulamalar daha fazla dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı 
olabilmektedir. Mobil uygulamalarda eğlence önemli bir unsur olarak öne çıkmakla birlikte ürünle 
ilgili detaylı bilgilendirmenin de yer alması beklenmektedir.
olması ve yarar sağlaması katılımcılar tarafından kazanım olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra 
uygulamaların mobil cihazlara indirilmesi sırasında yaşanan zorluklar caydırıcı olabilmektedir. 
Özellikle mobil uygulamaların bir kısmı üyelik gerektirmektedir. Böyle bir durumda yeni hesap 
oluşturmanın vakit almasından dolayı katılımcıların biraz sıkıldıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla 
mobil uygulamaların üyelik vearayüz kullanımlarının kolay, anlaşılır ve basit olması bekl
Bununla birlikte uygulama içerisindeki yarışma ödül ve indirim gibi teşvikler uygulamaları kullanma 
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indeki diğer uygulamaların içeriği çeşitli değil, 1 defa 2 defa kullanıldıktan 
sonra tekrar kullanılmayı gerektirmiyor mesela Sütaş blippar’daki oyunu kaç defa 
oynayabilirsin ama Nike’da çeşitlilik çok fazla olduğu için defalarca giriş yapabilirsin”.
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güzeldi, arayüzü tasarımları da beğendim”.  

“Uygulamada QR kod ile karşılaşıyoruz. Buna girerek Nike mağaza ve etkinliklerinde size 
özel hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Spor haricinde etkinlikleri var yine aynı zamanda 
arkadaşta ekleyebiliyorsunuz”. 
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yüklüyorum indirimi kullanıp siliyorum....”. 

“Sütaş Blippar’daki ödül olması çok güzel…” 

Katılımcılar bu tarz uygulamaların kurum, hizmet ve ürünle ilgili olumlu imaj ve itibarının 
atkı sağladığını düşünmektedir.  

“Balparmak QR kod uygulamasında resmi bir kurumun onayı var orada,   oradan o onayı 
almış olması benim için iyi.......”. 

“Nike Training Club uygulaması çok güzel, yenilikçi bir kurum olduğunu gösterir bence…”

rleri de oluşturur bence mesela Sütaş’ın yenilikçi olduğunu düşündürebilir bize. Qr 
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amaçlayan bu odak grup çalışmasının neticesinde elde edilen verilere göre; eğlence, oyun, bilgi, müzi
vs. gibi zengin içerikli ve güncellenen uygulamalar daha fazla dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı 
olabilmektedir. Mobil uygulamalarda eğlence önemli bir unsur olarak öne çıkmakla birlikte ürünle 
ilgili detaylı bilgilendirmenin de yer alması beklenmektedir. Mobil uygulamaların ayrıca öğretici 
olması ve yarar sağlaması katılımcılar tarafından kazanım olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra 
uygulamaların mobil cihazlara indirilmesi sırasında yaşanan zorluklar caydırıcı olabilmektedir. 

ın bir kısmı üyelik gerektirmektedir. Böyle bir durumda yeni hesap 
oluşturmanın vakit almasından dolayı katılımcıların biraz sıkıldıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla 
mobil uygulamaların üyelik vearayüz kullanımlarının kolay, anlaşılır ve basit olması bekl
Bununla birlikte uygulama içerisindeki yarışma ödül ve indirim gibi teşvikler uygulamaları kullanma 

indeki diğer uygulamaların içeriği çeşitli değil, 1 defa 2 defa kullanıldıktan 
sonra tekrar kullanılmayı gerektirmiyor mesela Sütaş blippar’daki oyunu kaç defa 
oynayabilirsin ama Nike’da çeşitlilik çok fazla olduğu için defalarca giriş yapabilirsin”. 
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“Uygulamada QR kod ile karşılaşıyoruz. Buna girerek Nike mağaza ve etkinliklerinde size 
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Katılımcılar bu tarz uygulamaların kurum, hizmet ve ürünle ilgili olumlu imaj ve itibarının 

“Balparmak QR kod uygulamasında resmi bir kurumun onayı var orada,   oradan o onayı 

“Nike Training Club uygulaması çok güzel, yenilikçi bir kurum olduğunu gösterir bence…” 
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yaygınlaşması ve bu cihazlara uygun sürekli yeni uygulamaların gelişmesi, halkla ilişkilerin, yenilikçi 

Mobil uygulamaların kullanımını analiz etmeyi ve hedef kitle üzerindeki etkilerini belirlemeyi 
amaçlayan bu odak grup çalışmasının neticesinde elde edilen verilere göre; eğlence, oyun, bilgi, müzik 
vs. gibi zengin içerikli ve güncellenen uygulamalar daha fazla dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı 
olabilmektedir. Mobil uygulamalarda eğlence önemli bir unsur olarak öne çıkmakla birlikte ürünle 

Mobil uygulamaların ayrıca öğretici 
olması ve yarar sağlaması katılımcılar tarafından kazanım olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra 
uygulamaların mobil cihazlara indirilmesi sırasında yaşanan zorluklar caydırıcı olabilmektedir. 

ın bir kısmı üyelik gerektirmektedir. Böyle bir durumda yeni hesap 
oluşturmanın vakit almasından dolayı katılımcıların biraz sıkıldıkları gözlemlenmiştir. Dolayısıyla 
mobil uygulamaların üyelik vearayüz kullanımlarının kolay, anlaşılır ve basit olması beklenmektedir. 
Bununla birlikte uygulama içerisindeki yarışma ödül ve indirim gibi teşvikler uygulamaları kullanma 
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konusunda yönlendirici olmaktadır. Ayrıca çalışmanın sonucundan elde edilen verilere göre, bu tarz 
uygulamalar kurum, hizmet ve ürünle ilgili ol
sağlamaktadır. 

Halkla ilişkiler ve tanıtım amaçlı yararlanılan mobil uygulamalar genel olarak; pazarda farklılaşma 
sağlamakta, hedef kitlelerde yenilikçi bir marka izlenimi bırakmakta ve marka algısına değer ka
kurumsal imaj ve itibarı artırmaktadır. Bu durum kurumların hedef kitlelere ulaşmak, mevcut 
müşterileri elinde tutmak ve pazardaki paylarını geliştirmek için yeni uygulamaları takip ederek halkla 
ilişkiler stratejilerine dahil etmelerini gerekli ve y
markalar tarafından bir halkla ilişkiler kampanyasını hayata geçirmenin en etkili ve en yenilikçi 
yollarından biri olarak görülmektedir.Ancak kurumların bu konuda doğru desteği almaları, 
uygulamaların artı ve eksi yönlerini iyi değerlendirmeleri ve hedef kitlelerini iyi analiz ederek 
uygulamaları onlara göre oluşturmaları önerilmektedir. 
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Özet 

Umberto Eco’ya göre düşman sahibi olmak sadece kimliğimizi tanımlama açısından değil, aynı zamanda 
kendi değer sistemimizi ölçebilmek için bir engel edinmek ve o engelle yüzleşirken kendi değerimizi 
sergilemek açısından da önemlidir. Dolayısıyla düşman yok
Sosyal medya artık üre-tüketici olarak adlandırılan hem içerik üretip hem de üretilen içerikleri tüketebilen 
kullanıcıların toplandığı bir dijital mekândır. Sosyal medyada her kullanıcı adı, alınan her nick, pro
takma ad, sayısal yazılımlardan ibarettir. Kullanıcılar bu yazılımlarla yaratılan kimliğini benimsemektedir 
ve benimsedikçe yeni dijital karakterler yaratmaktadırlar. Dijitalleşme, dijital cesareti de beraberinde 
getirir. Bir yandan buna “aşırılaştırm
konformist tutumlarıyla hareket ederken diğer yandan cesaret sahibi oldukları, duruşlarını sergiledikleri 
ve kendi kimliklerini inşa etmek için kendilerine belli taraflar belirleyerek bu tar
alanlar haline geldi. Bireyler dijital sosyal ağlarda ürettikleri söylemler aracılığıyla ortak anlamlar 
yaratarak bir kültür oluşturmaktadırlar. Dijital mekânlarda yaratılan dijital kimlikler, reel kimlik 
davranışlarını da etkiler hale gelmiştir. Düşman imgeleri çoğunluğun paylaşımlarıyla bir araya gelerek bir 
nefret söylemine dönüşebilmektedir. Çalışmamızda Eco’nun da düşman yaratmak olarak ifade ettiği 
kimlik inşası sürecinin sosyal medyadaki yansımaları ele alınacaktır. Çalışma
Facebook kullanıcıları oluştururken reel olarak aktivist olmayan kullanıcıların kendilerinden saymadıkları 
veya kendilerine karşıt olarak değerlendirdikleri sanal düşman imgeleriyle ilgili paylaşımları dikkate 
alınacaktır. Bu bağlamda özellikle bir kadının toplumsal düzlemde hangi görevleri yerine getirmesi 
gerektiğine dair düşmanca bir dili benimseyen Facebook sayfalarının incelemesi yapılacak ve incelenen 
sayfaların söylem analizi gerçekleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: yeni medya; kimlik inşası; düşman imgesi; dijital kültür

 

The Image of the "Enemy" in Social Media in the context of Identity 

Abstract 

Accordingto Umberto Eco, having an enemy is importantfor not only in terms of defining our identity, 
but also in obtaining a barrier to measure our own value system an dexhibiting our own worthwhile facing 
that obstacle. So if there is no enemy it is neces
also pro-sumers can produce content and also consume the produced content. In social media, each user 
has a nickname. Users adopt the identity created by softwares and they create new digital char
soon as they have them. In digital spaces, individuals can possess the attitudes and behaviors which they 
can not have in real world with their real identities. Digitalization brings digital courage. On the one hand, 
we can call it "the effect of extremism". Digital identities created in digital spaces have also affected real 
identity behaviors. One of the most basic points that we want to put forth in this study is that people 
choose the images of virtual enemy which they do not know in real life
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Dr. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Türkiye, 

Umberto Eco’ya göre düşman sahibi olmak sadece kimliğimizi tanımlama açısından değil, aynı zamanda 
kendi değer sistemimizi ölçebilmek için bir engel edinmek ve o engelle yüzleşirken kendi değerimizi 
sergilemek açısından da önemlidir. Dolayısıyla düşman yoksa onu inşa etmek gereklidir (Eco, 2011: 6). 

tüketici olarak adlandırılan hem içerik üretip hem de üretilen içerikleri tüketebilen 
kullanıcıların toplandığı bir dijital mekândır. Sosyal medyada her kullanıcı adı, alınan her nick, pro
takma ad, sayısal yazılımlardan ibarettir. Kullanıcılar bu yazılımlarla yaratılan kimliğini benimsemektedir 
ve benimsedikçe yeni dijital karakterler yaratmaktadırlar. Dijitalleşme, dijital cesareti de beraberinde 
getirir. Bir yandan buna “aşırılaştırma etkisi” de diyebiliriz. Dijital mekânlar, insanların bir yandan 
konformist tutumlarıyla hareket ederken diğer yandan cesaret sahibi oldukları, duruşlarını sergiledikleri 
ve kendi kimliklerini inşa etmek için kendilerine belli taraflar belirleyerek bu taraflardan birini seçtikleri 
alanlar haline geldi. Bireyler dijital sosyal ağlarda ürettikleri söylemler aracılığıyla ortak anlamlar 
yaratarak bir kültür oluşturmaktadırlar. Dijital mekânlarda yaratılan dijital kimlikler, reel kimlik 

r hale gelmiştir. Düşman imgeleri çoğunluğun paylaşımlarıyla bir araya gelerek bir 
nefret söylemine dönüşebilmektedir. Çalışmamızda Eco’nun da düşman yaratmak olarak ifade ettiği 
kimlik inşası sürecinin sosyal medyadaki yansımaları ele alınacaktır. Çalışmamızın örneklemini ortalama 
Facebook kullanıcıları oluştururken reel olarak aktivist olmayan kullanıcıların kendilerinden saymadıkları 
veya kendilerine karşıt olarak değerlendirdikleri sanal düşman imgeleriyle ilgili paylaşımları dikkate 

lamda özellikle bir kadının toplumsal düzlemde hangi görevleri yerine getirmesi 
gerektiğine dair düşmanca bir dili benimseyen Facebook sayfalarının incelemesi yapılacak ve incelenen 
sayfaların söylem analizi gerçekleştirilecektir. 
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The Image of the "Enemy" in Social Media in the context of Identity 
Construction 

Accordingto Umberto Eco, having an enemy is importantfor not only in terms of defining our identity, 
but also in obtaining a barrier to measure our own value system an dexhibiting our own worthwhile facing 
that obstacle. So if there is no enemy it is necessary to build it (Eco, 2011: 6). Social media users who are 

sumers can produce content and also consume the produced content. In social media, each user 
has a nickname. Users adopt the identity created by softwares and they create new digital char
soon as they have them. In digital spaces, individuals can possess the attitudes and behaviors which they 
can not have in real world with their real identities. Digitalization brings digital courage. On the one hand, 

extremism". Digital identities created in digital spaces have also affected real 
identity behaviors. One of the most basic points that we want to put forth in this study is that people 
choose the images of virtual enemy which they do not know in real life. They choose these images of the 
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konformist tutumlarıyla hareket ederken diğer yandan cesaret sahibi oldukları, duruşlarını sergiledikleri 

aflardan birini seçtikleri 
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but also in obtaining a barrier to measure our own value system an dexhibiting our own worthwhile facing 
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enemy for constructing their identities and revealing their "righteousness" in the social media. This 
phenomenon showed that user-derived content can increase the tendency of socialalienation. This enemy 
imagination can be transformed into a discourse of hatred with majority's shares in social media. In our 
work, there flection of the process of identity construction in social media, which Eco has expressed as 
creating enemies, will be discussed. Ourwork's sample is the ave
activist in real life. In this context, Facebook pages which adopt a hostile language, especially about how 
a woman should performor not “fulfillduties” on the social level, will be examined and the discourse 
analysis of the pages will be carried out.

Keywords: new media; identity construction; the image of enemy; digital culture

 

GİRİŞ 

Stuart Hall’a göre temsili bir sistem olarak çalışan dil anlam inşa eder. Bireylerin inşa ettikleri ortak 
anlamlar ise bir kültür haline gelir. “Düşünce, fikir ve duyguların bir kültürde temsil edilmesini 
sağlayan araçlardan biri dildir. Dolayısıyla dil yoluyla temsil anlamın üretildiği süreçler için temel 
önemdedir”. Kültürel devinimde dilin önemi büyüktür. Temsil sistemini çalıştıran bir ar
sistem aracılığıyla kimliklerin de inşa edilmesini sağlar (Hall, 2017: 7). Bu temsil sistemi hem reel 
dünya olarak adlandırdığımız fiziki mekânlarda hem de siber uzay olarak da isimlendirilen dijital 
mekânlarda başvurulan bir sistemdir. Tems
dijital mekânlar bireylerin kendi kimliklerini dil yoluyla ürettikleri söylemleri aracılığıyla inşa ettikleri 
platformlar haline gelmektedir. Bu çalışmada üre
kullanıcılarının söylemleri aracılığıyla kimliklerini inşa etme süreçleri incelenmektedir. Bu süreçte 
yanlış-doğru veya ahlaki-ahlak dışı gibi bir ikili söylem üzerinden ilerleyen ve bunun sonucunda 
bireyin kendi toplumsal rolünün doğruluğunu ispatlam
temel araç olarak kullanılmıştır. Çalışmanın dayandığı temel kuramsal yaklaşımlar ise kimliği tiyatro 
sahnesinde sergilenen bir performans olarak ele alan Goffman’ın yaklaşımı, ve kişinin kimliğini ortaya 
koyma sürecinde bir araç olarak kullandığı düşman yaratmak ifadesini kullanan Eco’nun yaklaşımıdır. 
Kimlik inşası Eco’nun da belirttiği gibi kendi değer sistemimizi belirlediğimiz ve herkese sunduğumuz 
bir süreçtir ve bu süreçte kullanılan yöntemlerden biri de ya
toplumsal normlarını kabul ettirme gayretidir. Goffman’ın teatral performans olarak ifade ettiği kimlik 
sunumunun aşırılaşmış ve dile dökülmüş haliyle incelenebileceği en önemli alanlardan biri de sosyal 
ağlardır. Ve Türkiye’de özellikle Facebook en yüksek oranda kullanılan sosyal ağ olması dolayısıyla 
bireylerin kimlik temsillerinin incelenebileceği en önde gelen mecradır. Kullanıcının dijital kimliğini 
ancak ürettiği söylem üzerinden okuyabiliriz. Ve bu noktada Fa
grupları anlamamız ve derinlemesine incelememiz için en temel doneleri sunmakla kalmaz ve sosyal 
bilimciler için daha önce hiç karşı karşıya kalınmadığı kadar büyük bir araştırma alanı ortaya çıkarır. 
Ve bu alanın küçümsenmemesi gerekmektedir. Kişinin toplumsal dijital kimliği söylemi aracılığıyla 
oluşturulur. Bu çalışmada bu sebeple Facebook iletileri incelenmiştir. Araştırmacının dikkatini çeken 
ve toplumsal görünürlüğü yadsınamayacak düzeye erişmiş konuları çalışma önceliğ
özellikle son zamanda Facebook paylaşımlarında artan oranda göze çarpan kadınlara yönelik nefret 
söyleminin çeşitli farklı biçimlerde de olsa etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Bu söylemin bir 
yanında muhakkak ki giyim unsurları üzerinden g
özellikle Facebook’da “modern kapalı” olarak görülen kadınlara yönelik doğrudan olumsuz 
yaklaşımlar ele alınmış ve bireylerin dindar veya seküler kimliklerini inşa etmeleri sürecini kadınlar 
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enemy for constructing their identities and revealing their "righteousness" in the social media. This 
derived content can increase the tendency of socialalienation. This enemy 

transformed into a discourse of hatred with majority's shares in social media. In our 
work, there flection of the process of identity construction in social media, which Eco has expressed as 
creating enemies, will be discussed. Ourwork's sample is the average Facebook users who is not an 
activist in real life. In this context, Facebook pages which adopt a hostile language, especially about how 
a woman should performor not “fulfillduties” on the social level, will be examined and the discourse 

he pages will be carried out. 

new media; identity construction; the image of enemy; digital culture 

Stuart Hall’a göre temsili bir sistem olarak çalışan dil anlam inşa eder. Bireylerin inşa ettikleri ortak 
lir. “Düşünce, fikir ve duyguların bir kültürde temsil edilmesini 

sağlayan araçlardan biri dildir. Dolayısıyla dil yoluyla temsil anlamın üretildiği süreçler için temel 
önemdedir”. Kültürel devinimde dilin önemi büyüktür. Temsil sistemini çalıştıran bir ar
sistem aracılığıyla kimliklerin de inşa edilmesini sağlar (Hall, 2017: 7). Bu temsil sistemi hem reel 
dünya olarak adlandırdığımız fiziki mekânlarda hem de siber uzay olarak da isimlendirilen dijital 
mekânlarda başvurulan bir sistemdir. Temsilin ve bu yolla kimlik inşasının büyük bir önem taşıdığı 
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kullanıcılarının söylemleri aracılığıyla kimliklerini inşa etme süreçleri incelenmektedir. Bu süreçte 

ahlak dışı gibi bir ikili söylem üzerinden ilerleyen ve bunun sonucunda 
bireyin kendi toplumsal rolünün doğruluğunu ispatlamak için yanlış olarak seçtiği düşman imgesi 
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sahnesinde sergilenen bir performans olarak ele alan Goffman’ın yaklaşımı, ve kişinin kimliğini ortaya 
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kullanıcılarının söylemleri aracılığıyla kimliklerini inşa etme süreçleri incelenmektedir. Bu süreçte 

ahlak dışı gibi bir ikili söylem üzerinden ilerleyen ve bunun sonucunda 
ak için yanlış olarak seçtiği düşman imgesi 

temel araç olarak kullanılmıştır. Çalışmanın dayandığı temel kuramsal yaklaşımlar ise kimliği tiyatro 
sahnesinde sergilenen bir performans olarak ele alan Goffman’ın yaklaşımı, ve kişinin kimliğini ortaya 

ürecinde bir araç olarak kullandığı düşman yaratmak ifadesini kullanan Eco’nun yaklaşımıdır. 
Kimlik inşası Eco’nun da belirttiği gibi kendi değer sistemimizi belirlediğimiz ve herkese sunduğumuz 

ratılan düşman aracılığıyla kişinin kendi 
toplumsal normlarını kabul ettirme gayretidir. Goffman’ın teatral performans olarak ifade ettiği kimlik 
sunumunun aşırılaşmış ve dile dökülmüş haliyle incelenebileceği en önemli alanlardan biri de sosyal 

Ve Türkiye’de özellikle Facebook en yüksek oranda kullanılan sosyal ağ olması dolayısıyla 
bireylerin kimlik temsillerinin incelenebileceği en önde gelen mecradır. Kullanıcının dijital kimliğini 

cebook paylaşımları o kişi veya 
grupları anlamamız ve derinlemesine incelememiz için en temel doneleri sunmakla kalmaz ve sosyal 
bilimciler için daha önce hiç karşı karşıya kalınmadığı kadar büyük bir araştırma alanı ortaya çıkarır. 

mesi gerekmektedir. Kişinin toplumsal dijital kimliği söylemi aracılığıyla 
oluşturulur. Bu çalışmada bu sebeple Facebook iletileri incelenmiştir. Araştırmacının dikkatini çeken 

inden hareketle 
özellikle son zamanda Facebook paylaşımlarında artan oranda göze çarpan kadınlara yönelik nefret 
söyleminin çeşitli farklı biçimlerde de olsa etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Bu söylemin bir 

etirilen eleştiriler bulunmaktadır. Bu çalışmada da 
özellikle Facebook’da “modern kapalı” olarak görülen kadınlara yönelik doğrudan olumsuz 
yaklaşımlar ele alınmış ve bireylerin dindar veya seküler kimliklerini inşa etmeleri sürecini kadınlar 
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üzerinden nasıl tamamladıkları incelenmiştir. Kapalı kadınlara yönelik yaklaşımlar incelenmiş ve 
birbirinden farklı pek çok söylem geliştirildiği görülmüştür fakat Hall’un da vurguladığı gibi 
birbirinden farklı kullanıcıların ortak anlamları üreterek bir kültürün oluşm
olan temel söylemleri öne çıkmıştır. Ortak bir öğe olarak “modern kapalı” kadın imgesi birbirinden 
farklı ideolojide insanların benzer söylemleri benimsemelerini sağlaması bakımından dikkat çekicidir. 
Bu çalışmada da nefret söyleminin hem muhafazakâr hem de cinsiyetçi öğeleri taşıması bakımından 
çalışma konusu olarak seçildiğini belirtmeliyiz. Çalışma kapsamında bireysel ve grup paylaşımları 
incelenmiş ve söylem analizi yapılmıştır. Çalışma yöntemi olarak söylem analizinin seçilmes
temel nedeni ise her bir kullanıcının veya grubun kimlik temsillerini söylemleri aracılığıyla 
gerçekleştirmiş olmaları ve onların kimlik inşa süreçlerini birinci elden okumanın en doğru yolunun 
yine kendi söylemleri olmasıdır.  

Bu noktada kimlik inşa sürecini derinlemesine ele almadan önce kimlik kavramının ne olduğunu ele 
almamız gerekecektir.  

Kimlik Kavramı ve Kimlik İnşa Etme Süreci 

Türk Dil Kurumu’na göre kimlik; toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl biri olduğunu gösteren 
belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü anlamına gelir. 

İnsanın kendisini toplumsal düzlemde doğru bir örnek olarak temsil edebilmesi için kendi kimliğini 
sosyal algısı çerçevesinde inşa etmesi gerekmektedir. Bu inşa süreci insanın toplumsal boyuttaki 
iletişimini etkileyecek bir süreçtir. Bireyin toplumsal kimliği yine kendisinin oluşturduğu şablon 
doğrultusunda ilerler. Bireyin toplumsal varoluşu inşa etmiş olduğu kimliği sayesinde gerçekleşir. 

Encylopidea of SocialTheory: Kimlik insanların ötekilerle etkileşim kurarlarken
dünyalarda kendilerini yönlendirirlerken atfettikleri ve kabul ettikleri isimleri kapsayıcı bir terim 
olarak düşünülebilir. İnsanların dünyasını meydana getiren insanların insanlarla ya da nesneler ile 
kurdukları etkileşimin merkezi ilke
bağlı oluşudur (Ritzer’den akt. Kara, 2014: 29). 

Bütün kavramsal ifadelerin vardığı sonuç insanın kendini ve çevresini tanımlama isteği olarak 
vurgulanabilir. Birey toplumsal kimliğini inşa 
etkileşime geçmesinin ardından toplumsal kimlik kümesinin içerisine çevresinin tanımlamaları da 
girer ve sonuç itibariyle ortaya arz edilen kimlik ile algılanan kimliğin bir karışımı çıkar. 

Kimliğin inşa sürecini açıklamada kullanılan teorilerde, iki yaklaşım bulunur

1-Kişileri sosyal rolleri üzerinden açıklayan sembolik etkileşimci

2-Sosyal Kimlik Teorisi (Tajvel) bireylerin rollerinden ziyade farklı sosyal birimlerdeki üyeliklerinin 
algılanışıyla ilgili. 

Burke ve Stets’e göre kimlik inşası süreci sosyal kimlik teorisinde kendini sınıflama (self 
categorization), kimlik teorisinde ise sınıflama (identification) olarak ifade edilir. Böylelikle kendini 
tanımlama ya da sınıflama süreçleri aracılığıyla kimlik şe
Dolayısıyla kimliğin oluşumu dinamik ve sosyal bir sürece işaret eder. Bu nedenle kimliğin inşası, bir 
kimlik iddiasında bulunan birey tarafından yapılan kimlik ilanı ve iddiayı kabul eden öteki bireylerce 
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ıl tamamladıkları incelenmiştir. Kapalı kadınlara yönelik yaklaşımlar incelenmiş ve 
birbirinden farklı pek çok söylem geliştirildiği görülmüştür fakat Hall’un da vurguladığı gibi 
birbirinden farklı kullanıcıların ortak anlamları üreterek bir kültürün oluşmasını sağlamalarına sebep 
olan temel söylemleri öne çıkmıştır. Ortak bir öğe olarak “modern kapalı” kadın imgesi birbirinden 
farklı ideolojide insanların benzer söylemleri benimsemelerini sağlaması bakımından dikkat çekicidir. 

inin hem muhafazakâr hem de cinsiyetçi öğeleri taşıması bakımından 
çalışma konusu olarak seçildiğini belirtmeliyiz. Çalışma kapsamında bireysel ve grup paylaşımları 
incelenmiş ve söylem analizi yapılmıştır. Çalışma yöntemi olarak söylem analizinin seçilmes
temel nedeni ise her bir kullanıcının veya grubun kimlik temsillerini söylemleri aracılığıyla 
gerçekleştirmiş olmaları ve onların kimlik inşa süreçlerini birinci elden okumanın en doğru yolunun 

sürecini derinlemesine ele almadan önce kimlik kavramının ne olduğunu ele 

Kimlik Kavramı ve Kimlik İnşa Etme Süreci  

Türk Dil Kurumu’na göre kimlik; toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl biri olduğunu gösteren 
özelliklerin bütünü anlamına gelir.  

İnsanın kendisini toplumsal düzlemde doğru bir örnek olarak temsil edebilmesi için kendi kimliğini 
sosyal algısı çerçevesinde inşa etmesi gerekmektedir. Bu inşa süreci insanın toplumsal boyuttaki 

k bir süreçtir. Bireyin toplumsal kimliği yine kendisinin oluşturduğu şablon 
doğrultusunda ilerler. Bireyin toplumsal varoluşu inşa etmiş olduğu kimliği sayesinde gerçekleşir. 

Encylopidea of SocialTheory: Kimlik insanların ötekilerle etkileşim kurarlarken ve çeşitli sosyal 
dünyalarda kendilerini yönlendirirlerken atfettikleri ve kabul ettikleri isimleri kapsayıcı bir terim 
olarak düşünülebilir. İnsanların dünyasını meydana getiren insanların insanlarla ya da nesneler ile 
kurdukları etkileşimin merkezi ilkesi, etkileşimin asgari düzeyde ilgili nesnelerin tanımlamalarına 
bağlı oluşudur (Ritzer’den akt. Kara, 2014: 29).  

Bütün kavramsal ifadelerin vardığı sonuç insanın kendini ve çevresini tanımlama isteği olarak 
vurgulanabilir. Birey toplumsal kimliğini inşa etme sürecinde bir temsil ile yola çıkar fakat çevresiyle 
etkileşime geçmesinin ardından toplumsal kimlik kümesinin içerisine çevresinin tanımlamaları da 
girer ve sonuç itibariyle ortaya arz edilen kimlik ile algılanan kimliğin bir karışımı çıkar. 

n inşa sürecini açıklamada kullanılan teorilerde, iki yaklaşım bulunur 

Kişileri sosyal rolleri üzerinden açıklayan sembolik etkileşimci 

Sosyal Kimlik Teorisi (Tajvel) bireylerin rollerinden ziyade farklı sosyal birimlerdeki üyeliklerinin 

Burke ve Stets’e göre kimlik inşası süreci sosyal kimlik teorisinde kendini sınıflama (self 
categorization), kimlik teorisinde ise sınıflama (identification) olarak ifade edilir. Böylelikle kendini 
tanımlama ya da sınıflama süreçleri aracılığıyla kimlik şekillenir (Burke&Stets, 2000: 223
Dolayısıyla kimliğin oluşumu dinamik ve sosyal bir sürece işaret eder. Bu nedenle kimliğin inşası, bir 
kimlik iddiasında bulunan birey tarafından yapılan kimlik ilanı ve iddiayı kabul eden öteki bireylerce 

ıl tamamladıkları incelenmiştir. Kapalı kadınlara yönelik yaklaşımlar incelenmiş ve 
birbirinden farklı pek çok söylem geliştirildiği görülmüştür fakat Hall’un da vurguladığı gibi 

asını sağlamalarına sebep 
olan temel söylemleri öne çıkmıştır. Ortak bir öğe olarak “modern kapalı” kadın imgesi birbirinden 
farklı ideolojide insanların benzer söylemleri benimsemelerini sağlaması bakımından dikkat çekicidir. 

inin hem muhafazakâr hem de cinsiyetçi öğeleri taşıması bakımından 
çalışma konusu olarak seçildiğini belirtmeliyiz. Çalışma kapsamında bireysel ve grup paylaşımları 
incelenmiş ve söylem analizi yapılmıştır. Çalışma yöntemi olarak söylem analizinin seçilmesinin 
temel nedeni ise her bir kullanıcının veya grubun kimlik temsillerini söylemleri aracılığıyla 
gerçekleştirmiş olmaları ve onların kimlik inşa süreçlerini birinci elden okumanın en doğru yolunun 

sürecini derinlemesine ele almadan önce kimlik kavramının ne olduğunu ele 

Türk Dil Kurumu’na göre kimlik; toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl biri olduğunu gösteren 

İnsanın kendisini toplumsal düzlemde doğru bir örnek olarak temsil edebilmesi için kendi kimliğini 
sosyal algısı çerçevesinde inşa etmesi gerekmektedir. Bu inşa süreci insanın toplumsal boyuttaki 

k bir süreçtir. Bireyin toplumsal kimliği yine kendisinin oluşturduğu şablon 
doğrultusunda ilerler. Bireyin toplumsal varoluşu inşa etmiş olduğu kimliği sayesinde gerçekleşir.  

ve çeşitli sosyal 
dünyalarda kendilerini yönlendirirlerken atfettikleri ve kabul ettikleri isimleri kapsayıcı bir terim 
olarak düşünülebilir. İnsanların dünyasını meydana getiren insanların insanlarla ya da nesneler ile 

si, etkileşimin asgari düzeyde ilgili nesnelerin tanımlamalarına 

Bütün kavramsal ifadelerin vardığı sonuç insanın kendini ve çevresini tanımlama isteği olarak 
etme sürecinde bir temsil ile yola çıkar fakat çevresiyle 

etkileşime geçmesinin ardından toplumsal kimlik kümesinin içerisine çevresinin tanımlamaları da 
girer ve sonuç itibariyle ortaya arz edilen kimlik ile algılanan kimliğin bir karışımı çıkar.  

Sosyal Kimlik Teorisi (Tajvel) bireylerin rollerinden ziyade farklı sosyal birimlerdeki üyeliklerinin 

Burke ve Stets’e göre kimlik inşası süreci sosyal kimlik teorisinde kendini sınıflama (self 
categorization), kimlik teorisinde ise sınıflama (identification) olarak ifade edilir. Böylelikle kendini 

killenir (Burke&Stets, 2000: 223-237). 
Dolayısıyla kimliğin oluşumu dinamik ve sosyal bir sürece işaret eder. Bu nedenle kimliğin inşası, bir 
kimlik iddiasında bulunan birey tarafından yapılan kimlik ilanı ve iddiayı kabul eden öteki bireylerce 
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yapılan kimlik atamasından oluşan kamusal bir sürece denk gelir. Kimlik, söz konusu ilan ve atama 
örtüştüğünde kurulmuş olur (Zhao, Grasmuck&Martin, 2008: 1816) (Morva, 2014: 234). 

Özellikle dijital mekânlar bireylerin sosyal kimliklerini fazlasıyla vurguladıkları v
takipçi olarak değerlendirebileceğimiz diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da değerlendirme 
sürecine sokulduğu bir alandır.  

İngilizce’de aynı kökten gelen identify fiili with ekiyle kullanıldığında “özdeşleşme, kendini bir şeyle 
tanımlama ile karşılanır. Fark edildiği üzere her iki dilde de kelimenin “bir şeyi o şey yapan 
özelliklerin bütünü” şeklindeki anlamı ağır basmaktadır ve İngilizce ve Batı dillerine özgü olan 
“aynılık, özdeşlik” anlamı da bu tanımla bağlantılıdır. Eğer iki ş
paylaşıyorlar demektir, yani onlar ortak bir kimliğe/neliğe sahiplerdir (Kara, 2014: 26). 

Yukarıda da ifade edildiği üzere toplumsal bir varlık olarak insan kendi kimliğini özdeşlikler 
üzerinden kurma ve kimliğini oluşturma eğilimindedir. İnsan ortak kimliğe sahip olduğunu düşündüğü 
gruplara dahil oldukça sosyal kimliğini pekiştirmiş olur.  Bu özdeşlikler beraberinde zıtlıkları da 
getirir. Esasen bir özdeşliğin oluşturulabilmesi için zıtlıkların da görünür olması öne

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve özellikle Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte fiziki 
yaşamda arz ettiğimiz reel kimliklerimizin bir de dijital yansımaları oluştu. Hatta dijital kimlikler reel 
kimliklerimizin boyut atlamış versiyonu
etkisini “aşırılaştırma” olarak adlandırma gereği duyuyoruz. 

Stone ve Turkle’a göre dijital kültürün yarattığı bu yeni kimlik üretme modunun en karakteristik 
özelliği insanların olduklarından baş
çevrimiçi karakter sergilemeleridir (akt. Zhao, vd., 2008: 1818).

Goffman bu kimlik inşası sürecini oyuncu ve izleyici arasındaki etkileşime dayanan dramaturjik 
yaklaşımı aracılığıyla açıklar. Bu yaklaşıma göre (akt. Morva, 2014).

Goffman'a göre günlük hayatta anlamlar sosyal etkileşime göre oluşturulur.
Kişiler arası bütün yüz yüze ilişkiler bir teatral performanstır.
Kimlik inşası oyuncu ve izleyici arasındaki etkileşimle gerçekleşir
Kimlikler oyuncuların sahnelediği performanslardır.
Oyuncu ile izleyici arasında bir mutabakat oluşmuştur. 
Kişi sahnelediği performanslar kadar kimlik sahibidir. 
Kimliğin sunumu için izleyicinin varlığı zorunludur.

Goffman’ın kimliği bir performans olarak el
için oldukça uygun bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 
dijital mekânlar artık kişilerin kendi kimlik inşaların yapmalarına izin veren ortamlar haline gelmişt
Yani her bir birey bir oyuncu ve takipçileri de izleyicileridir. 

Web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle internet kullanıcıları dijital ağlarda hem kendi içeriğini 
üretebilmekte, hem de var olan içerikleri değiştirebilme, yorumlayabilme ve yeniden üretme i
kavuşmuştur. Üre-tüketici olarak adlandırılan bu yeni internet kullanıcıları sosyal medyayı dijital 
kimliklerin genelde “aşırılaştırılarak” arz edildiği bir dijital bir mekâna dönüştürdüler. 
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lik atamasından oluşan kamusal bir sürece denk gelir. Kimlik, söz konusu ilan ve atama 
örtüştüğünde kurulmuş olur (Zhao, Grasmuck&Martin, 2008: 1816) (Morva, 2014: 234). 

Özellikle dijital mekânlar bireylerin sosyal kimliklerini fazlasıyla vurguladıkları ve izleyici veya 
takipçi olarak değerlendirebileceğimiz diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da değerlendirme 

İngilizce’de aynı kökten gelen identify fiili with ekiyle kullanıldığında “özdeşleşme, kendini bir şeyle 
nımlama ile karşılanır. Fark edildiği üzere her iki dilde de kelimenin “bir şeyi o şey yapan 

özelliklerin bütünü” şeklindeki anlamı ağır basmaktadır ve İngilizce ve Batı dillerine özgü olan 
“aynılık, özdeşlik” anlamı da bu tanımla bağlantılıdır. Eğer iki şey özdeşse onlar aynı temel özellikleri 
paylaşıyorlar demektir, yani onlar ortak bir kimliğe/neliğe sahiplerdir (Kara, 2014: 26). 

Yukarıda da ifade edildiği üzere toplumsal bir varlık olarak insan kendi kimliğini özdeşlikler 
luşturma eğilimindedir. İnsan ortak kimliğe sahip olduğunu düşündüğü 

gruplara dahil oldukça sosyal kimliğini pekiştirmiş olur.  Bu özdeşlikler beraberinde zıtlıkları da 
getirir. Esasen bir özdeşliğin oluşturulabilmesi için zıtlıkların da görünür olması önemlidir. 

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve özellikle Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte fiziki 
yaşamda arz ettiğimiz reel kimliklerimizin bir de dijital yansımaları oluştu. Hatta dijital kimlikler reel 
kimliklerimizin boyut atlamış versiyonu haline geldi. İnternetin toplumsal kimlikler üzerindeki bu 
etkisini “aşırılaştırma” olarak adlandırma gereği duyuyoruz.  

Stone ve Turkle’a göre dijital kültürün yarattığı bu yeni kimlik üretme modunun en karakteristik 
özelliği insanların olduklarından başka birini oynama ve “reel hayatlarındaki” kimliklerinden farklı bir 
çevrimiçi karakter sergilemeleridir (akt. Zhao, vd., 2008: 1818). 

Goffman bu kimlik inşası sürecini oyuncu ve izleyici arasındaki etkileşime dayanan dramaturjik 
lar. Bu yaklaşıma göre (akt. Morva, 2014). 

Goffman'a göre günlük hayatta anlamlar sosyal etkileşime göre oluşturulur. 
Kişiler arası bütün yüz yüze ilişkiler bir teatral performanstır. 
Kimlik inşası oyuncu ve izleyici arasındaki etkileşimle gerçekleşir 

ikler oyuncuların sahnelediği performanslardır. 
Oyuncu ile izleyici arasında bir mutabakat oluşmuştur.  
Kişi sahnelediği performanslar kadar kimlik sahibidir.  
Kimliğin sunumu için izleyicinin varlığı zorunludur. 

Goffman’ın kimliği bir performans olarak ele aldığı bu yaklaşım günümüz sosyal medya etkileşimi 
için oldukça uygun bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 
dijital mekânlar artık kişilerin kendi kimlik inşaların yapmalarına izin veren ortamlar haline gelmişt
Yani her bir birey bir oyuncu ve takipçileri de izleyicileridir.  

Web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle internet kullanıcıları dijital ağlarda hem kendi içeriğini 
üretebilmekte, hem de var olan içerikleri değiştirebilme, yorumlayabilme ve yeniden üretme i

tüketici olarak adlandırılan bu yeni internet kullanıcıları sosyal medyayı dijital 
kimliklerin genelde “aşırılaştırılarak” arz edildiği bir dijital bir mekâna dönüştürdüler.  

lik atamasından oluşan kamusal bir sürece denk gelir. Kimlik, söz konusu ilan ve atama 
örtüştüğünde kurulmuş olur (Zhao, Grasmuck&Martin, 2008: 1816) (Morva, 2014: 234).  

e izleyici veya 
takipçi olarak değerlendirebileceğimiz diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından da değerlendirme 

İngilizce’de aynı kökten gelen identify fiili with ekiyle kullanıldığında “özdeşleşme, kendini bir şeyle 
nımlama ile karşılanır. Fark edildiği üzere her iki dilde de kelimenin “bir şeyi o şey yapan 

özelliklerin bütünü” şeklindeki anlamı ağır basmaktadır ve İngilizce ve Batı dillerine özgü olan 
ey özdeşse onlar aynı temel özellikleri 

paylaşıyorlar demektir, yani onlar ortak bir kimliğe/neliğe sahiplerdir (Kara, 2014: 26).  

Yukarıda da ifade edildiği üzere toplumsal bir varlık olarak insan kendi kimliğini özdeşlikler 
luşturma eğilimindedir. İnsan ortak kimliğe sahip olduğunu düşündüğü 

gruplara dahil oldukça sosyal kimliğini pekiştirmiş olur.  Bu özdeşlikler beraberinde zıtlıkları da 
mlidir.  

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve özellikle Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte fiziki 
yaşamda arz ettiğimiz reel kimliklerimizin bir de dijital yansımaları oluştu. Hatta dijital kimlikler reel 

haline geldi. İnternetin toplumsal kimlikler üzerindeki bu 

Stone ve Turkle’a göre dijital kültürün yarattığı bu yeni kimlik üretme modunun en karakteristik 
ka birini oynama ve “reel hayatlarındaki” kimliklerinden farklı bir 

Goffman bu kimlik inşası sürecini oyuncu ve izleyici arasındaki etkileşime dayanan dramaturjik 

e aldığı bu yaklaşım günümüz sosyal medya etkileşimi 
için oldukça uygun bir zemin oluşturmaktadır. Özellikle Web 2.0 teknolojisinin gelişmesiyle birlikte 
dijital mekânlar artık kişilerin kendi kimlik inşaların yapmalarına izin veren ortamlar haline gelmiştir. 

Web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle internet kullanıcıları dijital ağlarda hem kendi içeriğini 
üretebilmekte, hem de var olan içerikleri değiştirebilme, yorumlayabilme ve yeniden üretme imkânına 

tüketici olarak adlandırılan bu yeni internet kullanıcıları sosyal medyayı dijital 
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Castells’in “kitlesel öz iletişim” olarak değerlendirdiğ
nitelik taşımaktadır. Elbette bireylerin psikolojik dünyalarının ve karakteristik özelliklerinin de etkili 
olduğu bu iletişim biçimi bireyselleşmeyi körüklediği kadar eş zamanlı olarak toplumsallaşmayı da 
beraberinde getirir. Bu sebeple dijital mekânları da kamusal alanlar olmaları sebebiyle toplumsal 
kimliklerin arz edildiği alanlar olarak görebiliriz. Bireylerin sosyal medya ortamlarındaki dijital 
varoluşları onların herkese sundukları ve belki de sundukla
kimlikleridir (Doğan, 2017:243).   

Miller’a göre internetteki iletişim biçimleri özellikle MUD’lar gibi metin bazlı chat odalarına 
dayandığı için internetin ilk zamanlarında, kullanıcıların öz
bazlıydı. Günümüzde ise hepsi birer üre
mekânlara kendileri hakkında metin bazlı tanımlamalar yapmaktan ziyade, fotoğraflar videolar gibi 
görsel malzemeler yükleyerek resim tabanlı öz
2014: 49).  

Web 2.0 teknolojisi ile birlikte siber ortamda yayılan kullanıcı türevli içerikler Facebook, Twitter, 
Myspace gibi sosyal medya ağlarıyla wiki’lerle, bloglar ve diğer içerik paylaşım siteleri ara
dolaşıma girmiş ve yeni bir ağ mimarisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Dijital mekânlar artık anlamların inşa edildiği alanlar haline gelmiştir. Bu sürecin getirdiği en büyük 
yenilik ise standart “tüketicilerin” üretici haline gelerek kendi “s
pazarlayabilir hale getirmesidir. Bu yeni dijital ağ mimarisinin gelişmesi her bir kullanıcının kendi 
özerkliği içerisinde bir kamusal alana dahil olmasını sağlar. 

İnternet ortamında ise kişinin varlığı fiziksel değil sadece sa
kimlik süreçleri bu sanal ortamda gelişmektedir. Dijital kimlik, spesifik olarak ve bilinçli bir şekilde 
sıralanmış dijital bilgilerin bir kombinasyonudur ve bütünüyle gerçek kimliklerin yerini tutması 
düşünülmemelidir (Vybiral, Smahel ve Divinova; 2004, s.172). Kimlik, kişinin benlik(öz)
önemli bir parçasıdır ve esas olarak başkaları tarafından görünen ve bilinen yönlerimize kimlik 
denilmektedir (Manago, vd.’denakt. Boz, 2012: 31). 

Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları her bir kullanıcının kendi hesabındaki takipçilerine 
kendi inşa ettiği toplumsal kimliğini sunduğu bir mecradır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 
kullanıcının sunduğu kimlik ile takipçilerinin algıladığı kimlik birebir özdeş değild
itibariyle kullanıcıların yaptıkları görsel veya metinsel paylaşımlar aracılığıyla çeşitli duygusal, 
psikolojik ihtiyaçları veya diğer çıkarları doğrultusunda başkalarına bir “izlenim aktarmak” amacında 
olduğu varsayılmaktadır.  

Bilgisayarlaşma, dijitalleşme bireylerin gerçek dünya dışında sanal bir gerçekliğin içerisinde paralel 
bir yaşam sürdürmesine olanak veren ve dolayısıyla bu dünyada kendi kültürünü yaratan bir olgudur. 
Bu dünyanın kendi kültürü olduğu gibi, aktörleri de buna bağlı ol
kavramının önemi bireysel ilişkileri aşıp toplumsal iletişimi ve ilişkileri etkilemesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Sosyal medya etkileşimini sağlayan “kullanıcı türevli içeriklerin” sanal ortamlara getirdiği çeşitli 
fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar arasında toplumsal hareketlerin de alternatif koridorunu 
oluşturan “çevrimiçi müzakere” alanlarının oluşturulması da yer alır. Web 2.0 teknolojisi temelli 
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Castells’in “kitlesel öz iletişim” olarak değerlendirdiği sosyal medya iletişimi bizim için toplumsal bir 
nitelik taşımaktadır. Elbette bireylerin psikolojik dünyalarının ve karakteristik özelliklerinin de etkili 
olduğu bu iletişim biçimi bireyselleşmeyi körüklediği kadar eş zamanlı olarak toplumsallaşmayı da 
eraberinde getirir. Bu sebeple dijital mekânları da kamusal alanlar olmaları sebebiyle toplumsal 

kimliklerin arz edildiği alanlar olarak görebiliriz. Bireylerin sosyal medya ortamlarındaki dijital 
varoluşları onların herkese sundukları ve belki de sunduklarından tamamen farklı olan çevrimiçi 

Miller’a göre internetteki iletişim biçimleri özellikle MUD’lar gibi metin bazlı chat odalarına 
dayandığı için internetin ilk zamanlarında, kullanıcıların öz-temsilleri neredeyse tamam
bazlıydı. Günümüzde ise hepsi birer üre-tüketici haline gelen internet kullanıcıları artık dijital 
mekânlara kendileri hakkında metin bazlı tanımlamalar yapmaktan ziyade, fotoğraflar videolar gibi 
görsel malzemeler yükleyerek resim tabanlı öz-temsiller geliştirmektedirler (Miller’dan akt. Kara, 

Web 2.0 teknolojisi ile birlikte siber ortamda yayılan kullanıcı türevli içerikler Facebook, Twitter, 
Myspace gibi sosyal medya ağlarıyla wiki’lerle, bloglar ve diğer içerik paylaşım siteleri ara
dolaşıma girmiş ve yeni bir ağ mimarisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.  

Dijital mekânlar artık anlamların inşa edildiği alanlar haline gelmiştir. Bu sürecin getirdiği en büyük 
yenilik ise standart “tüketicilerin” üretici haline gelerek kendi “sıradan” dünyasını kitlelere 
pazarlayabilir hale getirmesidir. Bu yeni dijital ağ mimarisinin gelişmesi her bir kullanıcının kendi 
özerkliği içerisinde bir kamusal alana dahil olmasını sağlar.  

İnternet ortamında ise kişinin varlığı fiziksel değil sadece sanal bir temsil olarak varlık bulmakta ve 
kimlik süreçleri bu sanal ortamda gelişmektedir. Dijital kimlik, spesifik olarak ve bilinçli bir şekilde 
sıralanmış dijital bilgilerin bir kombinasyonudur ve bütünüyle gerçek kimliklerin yerini tutması 

dir (Vybiral, Smahel ve Divinova; 2004, s.172). Kimlik, kişinin benlik(öz)
önemli bir parçasıdır ve esas olarak başkaları tarafından görünen ve bilinen yönlerimize kimlik 
denilmektedir (Manago, vd.’denakt. Boz, 2012: 31).  

sosyal medya mecraları her bir kullanıcının kendi hesabındaki takipçilerine 
kendi inşa ettiği toplumsal kimliğini sunduğu bir mecradır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 
kullanıcının sunduğu kimlik ile takipçilerinin algıladığı kimlik birebir özdeş değildir. Fakat sonuç 
itibariyle kullanıcıların yaptıkları görsel veya metinsel paylaşımlar aracılığıyla çeşitli duygusal, 
psikolojik ihtiyaçları veya diğer çıkarları doğrultusunda başkalarına bir “izlenim aktarmak” amacında 

aşma, dijitalleşme bireylerin gerçek dünya dışında sanal bir gerçekliğin içerisinde paralel 
bir yaşam sürdürmesine olanak veren ve dolayısıyla bu dünyada kendi kültürünü yaratan bir olgudur. 
Bu dünyanın kendi kültürü olduğu gibi, aktörleri de buna bağlı olarak şekillenmektedir. Dijital kültür 
kavramının önemi bireysel ilişkileri aşıp toplumsal iletişimi ve ilişkileri etkilemesinden 

Sosyal medya etkileşimini sağlayan “kullanıcı türevli içeriklerin” sanal ortamlara getirdiği çeşitli 
onlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar arasında toplumsal hareketlerin de alternatif koridorunu 

oluşturan “çevrimiçi müzakere” alanlarının oluşturulması da yer alır. Web 2.0 teknolojisi temelli 

i sosyal medya iletişimi bizim için toplumsal bir 
nitelik taşımaktadır. Elbette bireylerin psikolojik dünyalarının ve karakteristik özelliklerinin de etkili 
olduğu bu iletişim biçimi bireyselleşmeyi körüklediği kadar eş zamanlı olarak toplumsallaşmayı da 
eraberinde getirir. Bu sebeple dijital mekânları da kamusal alanlar olmaları sebebiyle toplumsal 

kimliklerin arz edildiği alanlar olarak görebiliriz. Bireylerin sosyal medya ortamlarındaki dijital 
rından tamamen farklı olan çevrimiçi 

Miller’a göre internetteki iletişim biçimleri özellikle MUD’lar gibi metin bazlı chat odalarına 
temsilleri neredeyse tamamen metin 

tüketici haline gelen internet kullanıcıları artık dijital 
mekânlara kendileri hakkında metin bazlı tanımlamalar yapmaktan ziyade, fotoğraflar videolar gibi 

iller geliştirmektedirler (Miller’dan akt. Kara, 

Web 2.0 teknolojisi ile birlikte siber ortamda yayılan kullanıcı türevli içerikler Facebook, Twitter, 
Myspace gibi sosyal medya ağlarıyla wiki’lerle, bloglar ve diğer içerik paylaşım siteleri aracılığıyla 

Dijital mekânlar artık anlamların inşa edildiği alanlar haline gelmiştir. Bu sürecin getirdiği en büyük 
ıradan” dünyasını kitlelere 

pazarlayabilir hale getirmesidir. Bu yeni dijital ağ mimarisinin gelişmesi her bir kullanıcının kendi 

nal bir temsil olarak varlık bulmakta ve 
kimlik süreçleri bu sanal ortamda gelişmektedir. Dijital kimlik, spesifik olarak ve bilinçli bir şekilde 
sıralanmış dijital bilgilerin bir kombinasyonudur ve bütünüyle gerçek kimliklerin yerini tutması 

dir (Vybiral, Smahel ve Divinova; 2004, s.172). Kimlik, kişinin benlik(öz)-kavramının 
önemli bir parçasıdır ve esas olarak başkaları tarafından görünen ve bilinen yönlerimize kimlik 

sosyal medya mecraları her bir kullanıcının kendi hesabındaki takipçilerine 
kendi inşa ettiği toplumsal kimliğini sunduğu bir mecradır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi 

ir. Fakat sonuç 
itibariyle kullanıcıların yaptıkları görsel veya metinsel paylaşımlar aracılığıyla çeşitli duygusal, 
psikolojik ihtiyaçları veya diğer çıkarları doğrultusunda başkalarına bir “izlenim aktarmak” amacında 

aşma, dijitalleşme bireylerin gerçek dünya dışında sanal bir gerçekliğin içerisinde paralel 
bir yaşam sürdürmesine olanak veren ve dolayısıyla bu dünyada kendi kültürünü yaratan bir olgudur. 

arak şekillenmektedir. Dijital kültür 
kavramının önemi bireysel ilişkileri aşıp toplumsal iletişimi ve ilişkileri etkilemesinden 

Sosyal medya etkileşimini sağlayan “kullanıcı türevli içeriklerin” sanal ortamlara getirdiği çeşitli 
onlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar arasında toplumsal hareketlerin de alternatif koridorunu 

oluşturan “çevrimiçi müzakere” alanlarının oluşturulması da yer alır. Web 2.0 teknolojisi temelli 
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sosyal medya uygulamaları sayesinde (toplumsal paylaşım ağları, 
sanal dünyalar ve wikiler gibi) sosyal medya ortamlarında sıradan internet kullanıcıları arasında 
tartışma etkinliklerinin gerçekleştirildiğini gözlemleyebiliriz (Kasap, 2014: 118,119).

Fakat çevrimiçi müzakere alanları o
aşırılaştırmanın da etkisiyle düşmanlık dilinin benimsendiği olarak da kullanılmaya başlandı. Ortalama 
bilgisayar kullanıcıları kimliklerini inşa etme süreçlerinde doğru ve yanlış temsili
kendisi gibi olmayanlar veya sadece kendi şablonuna uymayan insanları, grupları ifşa ederek kendi 
kimliklerini meşrulaştırma çabasına giriştiler. 

Günümüzde toplumsal zenginliği ve bütünlüğü dijital mekânlar üzerinden tehdit etmekte ola
süreç başlamış durumdadır: İfşa kültürü. İfşa ifadesi kendi içerisinde pek çok örneği kapsamakla 
birlikte günümüzde en çok düşmanlık duygularını besliyor gibi görünmektedir. 

Facebook’da belli oranlarda takipçiye hitap eden, slacktivist eylem biçimlerini benimseyen üre
tüketiciler kimlik inşası süreçlerinde kendilerini başarılı toplumsal örnekler olarak 
sunmak,onayladıkları toplumsal kimliklerin meşruluğunu kanıtlamak için kend
olarak belirledikleri karikatürize örnekler seçme yoluna gitmektedirler.

Neden Düşmanlık İmgesi?  

Sosyal ağlar aracılığıyla bireylerin gerçekleştirdikleri kimlik inşa etme süreçleri Goffman’ın da ifade 
ettiği gibi oyuncuların sergiledik
yaklaşmaları gerekmektedir. Bu sebeple ahlaki
varlığı gerekir. Bir düşmanın yükseltilmesi bireyin kimliğini sunma şekillerinden biridir. 

Eco’ya göre “düşman sahibi olmak sadece kimliğimizi tanımlama açısından değil, aynı zamanda kendi 
değer sistemimizi ölçebilmek için bir engel edinmek ve o engelle yüzleşirken kendi değerimizi 
sergilemek açısından da önemlidir. Dolayısıyla düşman yoksa onu inşa 

Sosyal medyada şeytanlaştırılan ve sıradışı olarak kabul edilen düşman imgesinin varlığı özellikle 
sanal topluluklarda etkili bir birleştirici, bir araya getirici bir unsur olarak kullanılmaktadır. O 
“düşmanın” varlığı aynı siyasi ideolojiye, etnik kimliğe veya dini yorumlamaya sahip kişileri bir araya 
getiriyor, grup içindeki uyumu ve barışı sağlıyor ise önemli bir işlevi yerine getiriyor demektir. Eğer 
bir gruba veya ortak bir siyasi görüşe, sahip olan bir kullanıcı sevmediği,
sahip bir grupta “kötü ve yanlış” olarak algılanan ve etiketlenen ortak bir düşmana dair kişisel 
paylaşımlar yapıyorsa bu durum onu bağlı olduğu grupta çok daha iyi gösterecektir. Projeksiyon 
(yansıtma) mekanizmasını kullanarak
kötülükleri, olumsuzlukları yansıtır. Bu da sonuç olarak düşmanın doğru bir örnek olarak insanlıktan 
uzaklaştırılmasına (dehumanize), günah keçisi haline gelmesine yol açar. Bu görüntü genellikle üç
boyutlu değil tek boyutludur. Gerçeğin tamamını yansıtmaz (Moses, 2010: 102). 

Psikanalitik açıdan düşman bir ihtiyaçtır. Freud’a göre bir içgüdünün dört özelliği vardır: Kaynak, 
amaç, nesne ve itici güç. Saldırganlığın nesnesi “düşman”dır. Saldırganlık i
için düşmanın varlığı şarttır. Kimlik duygusuyla ilgilenen Erikson’a göre düşman kişinin kendinde 
beğenmediği negatif kimliklerini yansıttığı bir nesnedir. Temizlenme işlevi görür. Düşman imgesi 
kişilerin kendine güveni ve olumlu k
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sosyal medya uygulamaları sayesinde (toplumsal paylaşım ağları, bloglar, mikro-bloglar, üç boyutlu 
sanal dünyalar ve wikiler gibi) sosyal medya ortamlarında sıradan internet kullanıcıları arasında 
tartışma etkinliklerinin gerçekleştirildiğini gözlemleyebiliriz (Kasap, 2014: 118,119). 

Fakat çevrimiçi müzakere alanları olarak kullanılabilen dijital mekânlarda tartışmalar zaman içerisinde 
aşırılaştırmanın da etkisiyle düşmanlık dilinin benimsendiği olarak da kullanılmaya başlandı. Ortalama 
bilgisayar kullanıcıları kimliklerini inşa etme süreçlerinde doğru ve yanlış temsilini ortaya koyarken, 
kendisi gibi olmayanlar veya sadece kendi şablonuna uymayan insanları, grupları ifşa ederek kendi 
kimliklerini meşrulaştırma çabasına giriştiler.  

Günümüzde toplumsal zenginliği ve bütünlüğü dijital mekânlar üzerinden tehdit etmekte ola
süreç başlamış durumdadır: İfşa kültürü. İfşa ifadesi kendi içerisinde pek çok örneği kapsamakla 
birlikte günümüzde en çok düşmanlık duygularını besliyor gibi görünmektedir.  

Facebook’da belli oranlarda takipçiye hitap eden, slacktivist eylem biçimlerini benimseyen üre
tüketiciler kimlik inşası süreçlerinde kendilerini başarılı toplumsal örnekler olarak 
sunmak,onayladıkları toplumsal kimliklerin meşruluğunu kanıtlamak için kendilerine zıt ve kötü 
olarak belirledikleri karikatürize örnekler seçme yoluna gitmektedirler. 

Sosyal ağlar aracılığıyla bireylerin gerçekleştirdikleri kimlik inşa etme süreçleri Goffman’ın da ifade 
ettiği gibi oyuncuların sergiledikleri performanslara dönüşürken takipçilerine doğru donelerle 
yaklaşmaları gerekmektedir. Bu sebeple ahlaki-ahlak dışı söylemini güçlendirmek için bir düşmanın 
varlığı gerekir. Bir düşmanın yükseltilmesi bireyin kimliğini sunma şekillerinden biridir. 

a göre “düşman sahibi olmak sadece kimliğimizi tanımlama açısından değil, aynı zamanda kendi 
değer sistemimizi ölçebilmek için bir engel edinmek ve o engelle yüzleşirken kendi değerimizi 
sergilemek açısından da önemlidir. Dolayısıyla düşman yoksa onu inşa etmek gerekir” (Eco, 2011). 

Sosyal medyada şeytanlaştırılan ve sıradışı olarak kabul edilen düşman imgesinin varlığı özellikle 
sanal topluluklarda etkili bir birleştirici, bir araya getirici bir unsur olarak kullanılmaktadır. O 

asi ideolojiye, etnik kimliğe veya dini yorumlamaya sahip kişileri bir araya 
getiriyor, grup içindeki uyumu ve barışı sağlıyor ise önemli bir işlevi yerine getiriyor demektir. Eğer 
bir gruba veya ortak bir siyasi görüşe, sahip olan bir kullanıcı sevmediği, ortak bir toplumsal kimliğe 
sahip bir grupta “kötü ve yanlış” olarak algılanan ve etiketlenen ortak bir düşmana dair kişisel 
paylaşımlar yapıyorsa bu durum onu bağlı olduğu grupta çok daha iyi gösterecektir. Projeksiyon 
(yansıtma) mekanizmasını kullanarak düşmana yani ötekine kendinde kabullenmek istemediği tüm 
kötülükleri, olumsuzlukları yansıtır. Bu da sonuç olarak düşmanın doğru bir örnek olarak insanlıktan 
uzaklaştırılmasına (dehumanize), günah keçisi haline gelmesine yol açar. Bu görüntü genellikle üç
boyutlu değil tek boyutludur. Gerçeğin tamamını yansıtmaz (Moses, 2010: 102).  

Psikanalitik açıdan düşman bir ihtiyaçtır. Freud’a göre bir içgüdünün dört özelliği vardır: Kaynak, 
amaç, nesne ve itici güç. Saldırganlığın nesnesi “düşman”dır. Saldırganlık içgüdülerine doyurabilmek 
için düşmanın varlığı şarttır. Kimlik duygusuyla ilgilenen Erikson’a göre düşman kişinin kendinde 
beğenmediği negatif kimliklerini yansıttığı bir nesnedir. Temizlenme işlevi görür. Düşman imgesi 
kişilerin kendine güveni ve olumlu kimlik duygusunu arttırmaktadır (akt. Bacanlı, 2011). 
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Bireyin kişiliği nasıl onun başkalarından farklı olan özelliklerinden oluşuyorsa, toplumsal kimlik de o 
kişinin veya grubun başkalarından farklı olan özelliklerinden kurulur. Bu sebeple de kişinin kendi
biz ve onlar olarak iki ayrı grupta değerlendirmesi gerekmektedir. Biz grubu ve onlar grubu oluşması 
için de biz farklıyız algısı gereklidir. 

Dijital mekânlarda kullanıcılar kendilerinin ne oldukları ve ne olmadıklarına dair içerikler paylaşarak 
toplumsal kimliklerini inşa ederler. Bu noktada bir iyi algısı bir de kötü algısı yer almaktadır. 
Kullanıcının seçtiği bir düşman imgesini takipçileriyle paylaşması ne olmadığı üzerine bir vurgudur. 
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insanlar arz edilen ve algılan
sosyal medyada yapılan kimlik ilanı ve ataması örtüştüğünde toplumsal kimlik oluşturmuş olurlar. 
Düşmanlık imgesinin sunumu ve ortak dijital kimliği benimseyen gruplar tarafından benimsenmesi de 
bu süreci yansıtmaktadır.  

Bu çalışmada özellikle Facebook gibi dijital bir ağda kadınlara yönelik nefret söylemine varan 
paylaşımlar ele alınmıştır. Bu paylaşımlar kimliksel kalıplara uydurulamayan kadın figürlerini çeşitli 
metinsel ve görsel öğelerle düşmanlaştırma eğiliminded
cadı avından farkı bulunmamaktadır. Bu çalışmada özellikle “modern kapalılar” olarak sınıflandırılan 
ve her iki kesimden de ciddi boyutta nefret söylemine hedef olan kadınlara yönelik paylaşımlar söylem 
analizi yöntemiyle incelenmiştir:  

Araştırma Yöntemi ve Uygulanması

Giriş kısmında da ifade edildiği gibi kimliğin inşası ve özellikle düşman imgesinin sunumunun 
gerçekleştirilebilmesi söylem aracılığıyla gerçekleşir. Kullanıcıların yaptıkları görüntülerle 
desteklenmiş geniş metinsel paylaşımlar söylemin okunabileceği en temel araçlardır. Bu sebeple 
söylem çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. 

Söylem analizi yapılırken Teun A. Van Dijk’in haberlere uyguladığı söylem analizi yöntemi 
seçilmiştir. Bu yöntem sayfalardaki metinsel içeriklere uyarlanırken belirli sınırlılıklar söz konusu 
olmuştur. Örneğin, başlıklar, spotlar, girişler gibi unsurlar bu içeriklerde yoktur. Söylem analizinin asıl 
odaklandığı nokta; bireylerin kendi dünyalarına anlam katabilmek için dili nası
koymaktır (Baş’tan akt. Yanık, 2013). Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi modeli makro 
yapının ve mikro yapının ayrı ayrı çözümlendiği iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 
çözümlenme metodu aşağıdaki uygulama modelinde ay
görüntünün, planın ya da görsel bir içeriğin bir başka söylem üretmesi nedeniyle televizyon 
haberlerinin veya filmlerin ve son olarak da sosyal medyadaki içeriklerin söylem analizi metinle sınırlı 
kalmamalıdır. Metin ve görsellik bir bağlam içinde ele alınmalıdır. Televizyona baktığımızda 
jenerikler, başlık ve alt başlıklar, kullanılan logolar ve ayrıca müzik hep birlikte bir anlamı inşa eder. 
Sosyal medyada da sunulan görseller ve metin aynı bağlam içerisinde ele alı
(Ankaralıgil’den akt. Serttaş,2015).Bu sebeple yapılan paylaşımlarda yeni anlamlar inşa etmeleri 
sebebiyle seçilen cümlelerin desteklendikleri fotoğraflar önem taşır.

Araştırma kapsamında, Türkiye’de en çok aktif kullanıcıya sahip (32 milyon) so
Facebook’da paylaşılan, “kullanıcı türevli içerik” niteliği gösteren ve başı örtülü kadınlara yönelik 
düşmanlık söylemi barındırdığı düşünülen iletiler 1 Ocak 2014
“kapalı” hashtagi üzerinden taranmıştır.
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Bireyin kişiliği nasıl onun başkalarından farklı olan özelliklerinden oluşuyorsa, toplumsal kimlik de o 
kişinin veya grubun başkalarından farklı olan özelliklerinden kurulur. Bu sebeple de kişinin kendi
biz ve onlar olarak iki ayrı grupta değerlendirmesi gerekmektedir. Biz grubu ve onlar grubu oluşması 
için de biz farklıyız algısı gereklidir.  

Dijital mekânlarda kullanıcılar kendilerinin ne oldukları ve ne olmadıklarına dair içerikler paylaşarak 
sal kimliklerini inşa ederler. Bu noktada bir iyi algısı bir de kötü algısı yer almaktadır. 

Kullanıcının seçtiği bir düşman imgesini takipçileriyle paylaşması ne olmadığı üzerine bir vurgudur. 
Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi insanlar arz edilen ve algılan kimliklerinin veya başka bir deyişle 
sosyal medyada yapılan kimlik ilanı ve ataması örtüştüğünde toplumsal kimlik oluşturmuş olurlar. 
Düşmanlık imgesinin sunumu ve ortak dijital kimliği benimseyen gruplar tarafından benimsenmesi de 

Bu çalışmada özellikle Facebook gibi dijital bir ağda kadınlara yönelik nefret söylemine varan 
paylaşımlar ele alınmıştır. Bu paylaşımlar kimliksel kalıplara uydurulamayan kadın figürlerini çeşitli 
metinsel ve görsel öğelerle düşmanlaştırma eğilimindedir. Bu yaklaşımların Eco’nun da belirttiği gibi 
cadı avından farkı bulunmamaktadır. Bu çalışmada özellikle “modern kapalılar” olarak sınıflandırılan 
ve her iki kesimden de ciddi boyutta nefret söylemine hedef olan kadınlara yönelik paylaşımlar söylem 

Araştırma Yöntemi ve Uygulanması 

Giriş kısmında da ifade edildiği gibi kimliğin inşası ve özellikle düşman imgesinin sunumunun 
gerçekleştirilebilmesi söylem aracılığıyla gerçekleşir. Kullanıcıların yaptıkları görüntülerle 

eklenmiş geniş metinsel paylaşımlar söylemin okunabileceği en temel araçlardır. Bu sebeple 
söylem çözümlemesi gerçekleştirilmiştir.  

Söylem analizi yapılırken Teun A. Van Dijk’in haberlere uyguladığı söylem analizi yöntemi 
ki metinsel içeriklere uyarlanırken belirli sınırlılıklar söz konusu 

olmuştur. Örneğin, başlıklar, spotlar, girişler gibi unsurlar bu içeriklerde yoktur. Söylem analizinin asıl 
odaklandığı nokta; bireylerin kendi dünyalarına anlam katabilmek için dili nasıl kullandıklarını ortaya 
koymaktır (Baş’tan akt. Yanık, 2013). Van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi modeli makro 
yapının ve mikro yapının ayrı ayrı çözümlendiği iki ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 
çözümlenme metodu aşağıdaki uygulama modelinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  Her bir 
görüntünün, planın ya da görsel bir içeriğin bir başka söylem üretmesi nedeniyle televizyon 
haberlerinin veya filmlerin ve son olarak da sosyal medyadaki içeriklerin söylem analizi metinle sınırlı 

ve görsellik bir bağlam içinde ele alınmalıdır. Televizyona baktığımızda 
jenerikler, başlık ve alt başlıklar, kullanılan logolar ve ayrıca müzik hep birlikte bir anlamı inşa eder. 
Sosyal medyada da sunulan görseller ve metin aynı bağlam içerisinde ele alı
(Ankaralıgil’den akt. Serttaş,2015).Bu sebeple yapılan paylaşımlarda yeni anlamlar inşa etmeleri 
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Facebook’da paylaşılan, “kullanıcı türevli içerik” niteliği gösteren ve başı örtülü kadınlara yönelik 
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ve görsellik bir bağlam içinde ele alınmalıdır. Televizyona baktığımızda 
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“Kapalı” hashtagi ile yapılan arama sonucunda “gönderiler” başlığı altında sıralanan paylaşımlar 
arasından iradi örneklem yoluyla 20 ileti seçilmiştir. Seçilen iletilerin ortak özelliği hepsinin “kapalı” 
olarak ifade edilen başını farklı şekillerde örten

İradi örnekleme de, birimler bilinçli olarak ve isteyerek seçilir. Özellikle eldeki verilerin sınırının 
bilinmediği örneklemin sonsuz genişlikte olduğu sosyal ağlarda iradi örneklemin seçimi araştırmacıya 
kolaylık tanımaktadır.  

Bu örnekleme biçiminde örneklem oluşturulurken evrene ait birimler arasında fark gözetilir, yani 
hepsine eşit seçilme hakkı verilmez ise bu iradi örneklemedir. Şüphesiz iradi örnekleme tamamen 
keyfi, hiçbir noktaya dikkat edilmeden 
göz önünde bulundurulması gereken bazı tercih nedenleri vardır. İncelenmesi kolaylık gösteren 
birimler veya ortalama nitelikleri taşıyan yani evreni temsil edebileceği düşünülen birimler tercih 
edilir (Gürtan’dan akt. Ergin, 1994: 1). 

Bizim çalışmamızda da örneklem seçimi belli başlı ölçütler baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Amaç 
başörtülü kadınlara yönelik düşmanca yaklaşımları ele almak olduğu için betimsel açıdan tümü 
kapsayıcı bir çerçevenin belirlenmesi amaçlanır. Bu çalışmada iradi örneklemenin bir yolu olarak 
amaçlı/maksatlı örnekleme metodu benimsenmiştir. Daha önce rastgele bir arama gerçekleştirilmiş ve 
evreni büyük oranda yansıtacağı düşünülen alt küme belirlenmiştir. Bu alt küme “kap
olmuştur. Dindar veya muhafazakâr kadınları temsil ettiği düşünülen belli başlı kavramlar seçilmiş ve 
bunlar üzerinden arama yapılmıştır. 

“Maksatlı örneklemede, örneği oluşturacak birimler, evreni en iyi temsil edeceği bilgi toplamayı 
kolaylaştıracağı düşünülen birimlerden seçilir” (İşcil’den akt. Ergin, 1994: 3). 

Öncelikle “türban”, “tesettür”, “başörtülülük” kavramları seçilmiş fakat bunların araması yapıldığında 
paylaşımcıların çeşitliliği bakımından zayıf kaldıkları görülmüştür. Üstelik 
birlikte ele almak sayısal açıdan mümkün görünmemektedir. Fakat bu noktada özellikle başı örtülü ve 
modern olarak görülen kadınları tanımlayacak ve her kesimden insanın benimsemiş olduğu üst 
kavramı benimseme zorunluluğu doğmuştur. F
farklılık gösteren ideolojik yaklaşımlardan insanların da kullandığı bir tabir olarak dikkat çekmiştir. 
Çalışmamızda özellikle sadece bir Facebook grubunun ya da sayfasının örneklem olarak alınmasını 
tercih etmedik. Çünkü bu durumda ortalama Facebook kullanıcısının bireysel profillerinde yaptıkları 
paylaşımlarına ulaşmak sorun olacaktı. Ve grup kimliğinin etkisi her bir kullanıcının kimlik inşasını 
doğrudan etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkacaktı. 
yapmış oldukları paylaşımları da örneklemimize dahil ettik. Amaçlı örnekleme yapılırken “kapalı” 
hashtagi ile yapılan arama sonucunda ortaya çıkan ard arda sıralanan paylaşım listesi incelenmiş ve 
moda sektörü, ticari amaçlar gibi amaçların dışında kalan ve özellikle direk “kadın örtüsünün biçimi” 
üzerinden sunulmuş paylaşımlar seçilmiştir. 

Söylem çözümlemesi yapılan iletilerin tek tek analizinin oldukça fazla yer kaplayacağını düşünerek, 
tek tek çözümlemesi yapılan Facebook iletilerinin genel ve bütünsel analizi ve buna bağlı bulgular 
ortaya konulmuştur.  
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“Kapalı” hashtagi ile yapılan arama sonucunda “gönderiler” başlığı altında sıralanan paylaşımlar 
arasından iradi örneklem yoluyla 20 ileti seçilmiştir. Seçilen iletilerin ortak özelliği hepsinin “kapalı” 
olarak ifade edilen başını farklı şekillerde örten kadınlara yönelik nefret söylemi barındırmasıdır.

İradi örnekleme de, birimler bilinçli olarak ve isteyerek seçilir. Özellikle eldeki verilerin sınırının 
bilinmediği örneklemin sonsuz genişlikte olduğu sosyal ağlarda iradi örneklemin seçimi araştırmacıya 

Bu örnekleme biçiminde örneklem oluşturulurken evrene ait birimler arasında fark gözetilir, yani 
hepsine eşit seçilme hakkı verilmez ise bu iradi örneklemedir. Şüphesiz iradi örnekleme tamamen 
keyfi, hiçbir noktaya dikkat edilmeden yapılan bir seçme demek değildir. İradi bir seçme yapılırken 
göz önünde bulundurulması gereken bazı tercih nedenleri vardır. İncelenmesi kolaylık gösteren 
birimler veya ortalama nitelikleri taşıyan yani evreni temsil edebileceği düşünülen birimler tercih 
dilir (Gürtan’dan akt. Ergin, 1994: 1).  

Bizim çalışmamızda da örneklem seçimi belli başlı ölçütler baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Amaç 
başörtülü kadınlara yönelik düşmanca yaklaşımları ele almak olduğu için betimsel açıdan tümü 

n belirlenmesi amaçlanır. Bu çalışmada iradi örneklemenin bir yolu olarak 
amaçlı/maksatlı örnekleme metodu benimsenmiştir. Daha önce rastgele bir arama gerçekleştirilmiş ve 
evreni büyük oranda yansıtacağı düşünülen alt küme belirlenmiştir. Bu alt küme “kap
olmuştur. Dindar veya muhafazakâr kadınları temsil ettiği düşünülen belli başlı kavramlar seçilmiş ve 
bunlar üzerinden arama yapılmıştır.  

“Maksatlı örneklemede, örneği oluşturacak birimler, evreni en iyi temsil edeceği bilgi toplamayı 
aştıracağı düşünülen birimlerden seçilir” (İşcil’den akt. Ergin, 1994: 3).  

Öncelikle “türban”, “tesettür”, “başörtülülük” kavramları seçilmiş fakat bunların araması yapıldığında 
paylaşımcıların çeşitliliği bakımından zayıf kaldıkları görülmüştür. Üstelik bu kavramların hepsini 
birlikte ele almak sayısal açıdan mümkün görünmemektedir. Fakat bu noktada özellikle başı örtülü ve 
modern olarak görülen kadınları tanımlayacak ve her kesimden insanın benimsemiş olduğu üst 
kavramı benimseme zorunluluğu doğmuştur. Fakat “kapalı” veya “kapalılar” ifadeleri birbirinden 
farklılık gösteren ideolojik yaklaşımlardan insanların da kullandığı bir tabir olarak dikkat çekmiştir. 
Çalışmamızda özellikle sadece bir Facebook grubunun ya da sayfasının örneklem olarak alınmasını 

cih etmedik. Çünkü bu durumda ortalama Facebook kullanıcısının bireysel profillerinde yaptıkları 
paylaşımlarına ulaşmak sorun olacaktı. Ve grup kimliğinin etkisi her bir kullanıcının kimlik inşasını 
doğrudan etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkacaktı. Bu sebeple bireylerin kişisel profillerinde 
yapmış oldukları paylaşımları da örneklemimize dahil ettik. Amaçlı örnekleme yapılırken “kapalı” 
hashtagi ile yapılan arama sonucunda ortaya çıkan ard arda sıralanan paylaşım listesi incelenmiş ve 

icari amaçlar gibi amaçların dışında kalan ve özellikle direk “kadın örtüsünün biçimi” 
üzerinden sunulmuş paylaşımlar seçilmiştir.  

Söylem çözümlemesi yapılan iletilerin tek tek analizinin oldukça fazla yer kaplayacağını düşünerek, 
lan Facebook iletilerinin genel ve bütünsel analizi ve buna bağlı bulgular 

“Kapalı” hashtagi ile yapılan arama sonucunda “gönderiler” başlığı altında sıralanan paylaşımlar 
arasından iradi örneklem yoluyla 20 ileti seçilmiştir. Seçilen iletilerin ortak özelliği hepsinin “kapalı” 

kadınlara yönelik nefret söylemi barındırmasıdır. 

İradi örnekleme de, birimler bilinçli olarak ve isteyerek seçilir. Özellikle eldeki verilerin sınırının 
bilinmediği örneklemin sonsuz genişlikte olduğu sosyal ağlarda iradi örneklemin seçimi araştırmacıya 

Bu örnekleme biçiminde örneklem oluşturulurken evrene ait birimler arasında fark gözetilir, yani 
hepsine eşit seçilme hakkı verilmez ise bu iradi örneklemedir. Şüphesiz iradi örnekleme tamamen 

yapılan bir seçme demek değildir. İradi bir seçme yapılırken 
göz önünde bulundurulması gereken bazı tercih nedenleri vardır. İncelenmesi kolaylık gösteren 
birimler veya ortalama nitelikleri taşıyan yani evreni temsil edebileceği düşünülen birimler tercih 

Bizim çalışmamızda da örneklem seçimi belli başlı ölçütler baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Amaç 
başörtülü kadınlara yönelik düşmanca yaklaşımları ele almak olduğu için betimsel açıdan tümü 

n belirlenmesi amaçlanır. Bu çalışmada iradi örneklemenin bir yolu olarak 
amaçlı/maksatlı örnekleme metodu benimsenmiştir. Daha önce rastgele bir arama gerçekleştirilmiş ve 
evreni büyük oranda yansıtacağı düşünülen alt küme belirlenmiştir. Bu alt küme “kapalı” hashtagi 
olmuştur. Dindar veya muhafazakâr kadınları temsil ettiği düşünülen belli başlı kavramlar seçilmiş ve 

“Maksatlı örneklemede, örneği oluşturacak birimler, evreni en iyi temsil edeceği bilgi toplamayı 

Öncelikle “türban”, “tesettür”, “başörtülülük” kavramları seçilmiş fakat bunların araması yapıldığında 
bu kavramların hepsini 

birlikte ele almak sayısal açıdan mümkün görünmemektedir. Fakat bu noktada özellikle başı örtülü ve 
modern olarak görülen kadınları tanımlayacak ve her kesimden insanın benimsemiş olduğu üst 

akat “kapalı” veya “kapalılar” ifadeleri birbirinden 
farklılık gösteren ideolojik yaklaşımlardan insanların da kullandığı bir tabir olarak dikkat çekmiştir. 
Çalışmamızda özellikle sadece bir Facebook grubunun ya da sayfasının örneklem olarak alınmasını 

cih etmedik. Çünkü bu durumda ortalama Facebook kullanıcısının bireysel profillerinde yaptıkları 
paylaşımlarına ulaşmak sorun olacaktı. Ve grup kimliğinin etkisi her bir kullanıcının kimlik inşasını 

Bu sebeple bireylerin kişisel profillerinde 
yapmış oldukları paylaşımları da örneklemimize dahil ettik. Amaçlı örnekleme yapılırken “kapalı” 
hashtagi ile yapılan arama sonucunda ortaya çıkan ard arda sıralanan paylaşım listesi incelenmiş ve 

icari amaçlar gibi amaçların dışında kalan ve özellikle direk “kadın örtüsünün biçimi” 

Söylem çözümlemesi yapılan iletilerin tek tek analizinin oldukça fazla yer kaplayacağını düşünerek, 
lan Facebook iletilerinin genel ve bütünsel analizi ve buna bağlı bulgular 
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Facebook İletilerinin Söylem Çözümlemesi Uygulama Modeli 

A. Makro Yapı  

1. Tematik Yapı  

a. İletilerin Başlıkları 

b. Ortaya Çıkan Ana Temalar 

c. Paylaşan kullanıcıların genel bilgileri 

d. Fotoğraf kullanımı  

2. Şematik Yapı  

a. İletilerin anlatım dili  

b. Sonuçlar  

c. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil) 

d. Bağlam Bilgisi  

B. Mikro Yapı 

 1. Sentaktik Çözümleme  

a. Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması 

b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması

 2. Bölgesel Uyum  

a. Nedensel ilişki  

b. İşlevsel ilişki 

 c. Referansal ilişki  

3. Kelime Seçimleri (metafor, metonimi, yan anlam, düz değişmece, vb.) 

4. Retorik  

a. Görsel/ler 

b. İnandırıcı bilgiler 

Bulgular 

MAKRO YAPI 

1. Tematik Yapı 
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Facebook İletilerinin Söylem Çözümlemesi Uygulama Modeli  

anıcıların genel bilgileri  

c. Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil)  

a. Cümle yapılarının aktif ya da pasif olması  

b. Cümle yapılarının basit ya da karmaşık olması 

3. Kelime Seçimleri (metafor, metonimi, yan anlam, düz değişmece, vb.)  
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a)İletilerin Başlıkları 

İncelenen 20 iletinin başlığını veya başlık şeklinde değerlendirilebilecek giriş kısımlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz:  

1-Modern Kapalılar (Burak Ö. -Bireysel Kullanıcı)

2-Başı Kapalı Kızların Düğünde Yaptıkları Hareketler Her Kesimden Tepki Aldı. (Galatasaray 
Tutkudur Sayfası-1.352.830 takipçi)

3-Nice Kapalılar Vardır. Açıklar Yanında Tesettür Giymiş Zannedilir. (Hz Mevlana Sayfası
takipçi) 

4-Türbanlı Kızlar: Bugün Başlarını Topuz Yaparak Dışar
Efendimiz Lanetlemiştir. (Cennetin Aşık Olduğu İnsanlar Sayfası 13.810 takipçi)

5-Deve Hörgüçlü Giyinenler. (1 Yeni Hadisiniz Var Sayfası

6- Benim Sorunum Başı Kapalılar Değil Ki. Başı Deve Hörgüçlü 
Bireysel Kullanıcı) 

7-Gidişat Kötü Ya: Modern kapalılar etrafı sarmış durumda.  (OriginalTürkisch Grubu

8-Kapalılar şimdi bir elbise vs. etek gömlek giyip dışarı çıkıyorlar. Tamam güzelsin iyisin hoşsun d
evde giy. (Buse D. -Bireysel Kullanıcı)

9-Maalesef günümüz kapalıları: Açıklar bu tipler kadar dikkat çekmiyor vallahi. (Eyt. Ayhan U. 
Bireysel Kullanıcı) 

10-Deyyus olmayan erkekler, evleneceğiniz kızları modern tesettürlü başı kapalı diye evlenmeyin...
(Ya Hak Sayfası- 2534 takipçi) 

11-Günümüz Kapalıları (Murat D. -

12-Günümüz Kapalıları: Namus Abidesi (Ateist Manifesto Sayfası

13-Günümüz Kapalıları: Annem kapalı birini bul derkenki kapalı biri burda hangisi peki ? (Ayli
Bireysel Kullanıcı) 

14- Allah hidayet versin o da kapanır bizim gibi inşallah. (Murat S. 

15-İnternete resim atmaktan çekinmeyen günümüz kapalıları hocalarımızı eleştirmekten de 
çekinmiyor. (Faruk H.- Bireysel Kullanıcı)

16-Eskiden açıkları tesettüre davet ederdik. Artık kapalıları doğru tesettüre davet ediyoruz. (Beş Vakit 
Dua’msın Sayfası- 89.576 takipçi) 

17-Kapalılar için küçük bir hatırlatma olsun 

18-Bu da modern kapalılar için gelsin 
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İncelenen 20 iletinin başlığını veya başlık şeklinde değerlendirilebilecek giriş kısımlarını şu şekilde 

Bireysel Kullanıcı) 

de Yaptıkları Hareketler Her Kesimden Tepki Aldı. (Galatasaray 
1.352.830 takipçi) 

Nice Kapalılar Vardır. Açıklar Yanında Tesettür Giymiş Zannedilir. (Hz Mevlana Sayfası

Türbanlı Kızlar: Bugün Başlarını Topuz Yaparak Dışarıya Çıkan Türbanlı Bayanları Peygamber 
Efendimiz Lanetlemiştir. (Cennetin Aşık Olduğu İnsanlar Sayfası 13.810 takipçi) 

Deve Hörgüçlü Giyinenler. (1 Yeni Hadisiniz Var Sayfası- 7588 takipçi) 

Benim Sorunum Başı Kapalılar Değil Ki. Başı Deve Hörgüçlü Türbanlı Makyajlı Bacılar (Arslan B. 

Gidişat Kötü Ya: Modern kapalılar etrafı sarmış durumda.  (OriginalTürkisch Grubu-11100 takipçi)

Kapalılar şimdi bir elbise vs. etek gömlek giyip dışarı çıkıyorlar. Tamam güzelsin iyisin hoşsun d
Bireysel Kullanıcı) 

Maalesef günümüz kapalıları: Açıklar bu tipler kadar dikkat çekmiyor vallahi. (Eyt. Ayhan U. 

Deyyus olmayan erkekler, evleneceğiniz kızları modern tesettürlü başı kapalı diye evlenmeyin...

-Bireysel Kullanıcı) 

Günümüz Kapalıları: Namus Abidesi (Ateist Manifesto Sayfası-9282 takipçi) 

Günümüz Kapalıları: Annem kapalı birini bul derkenki kapalı biri burda hangisi peki ? (Ayli

Allah hidayet versin o da kapanır bizim gibi inşallah. (Murat S. -Bireysel Kullanıcı) 

İnternete resim atmaktan çekinmeyen günümüz kapalıları hocalarımızı eleştirmekten de 
Bireysel Kullanıcı) 

açıkları tesettüre davet ederdik. Artık kapalıları doğru tesettüre davet ediyoruz. (Beş Vakit 

Kapalılar için küçük bir hatırlatma olsun 😊😊😊 (T.C. Reyhan C. -Bireysel Kullanıcı)

Bu da modern kapalılar için gelsin (Mustafa S. Bireysel Kullanıcı) 

İncelenen 20 iletinin başlığını veya başlık şeklinde değerlendirilebilecek giriş kısımlarını şu şekilde 

de Yaptıkları Hareketler Her Kesimden Tepki Aldı. (Galatasaray 

Nice Kapalılar Vardır. Açıklar Yanında Tesettür Giymiş Zannedilir. (Hz Mevlana Sayfası-1274 

ıya Çıkan Türbanlı Bayanları Peygamber 

Türbanlı Makyajlı Bacılar (Arslan B. 

11100 takipçi) 

Kapalılar şimdi bir elbise vs. etek gömlek giyip dışarı çıkıyorlar. Tamam güzelsin iyisin hoşsun da 

Maalesef günümüz kapalıları: Açıklar bu tipler kadar dikkat çekmiyor vallahi. (Eyt. Ayhan U. -

Deyyus olmayan erkekler, evleneceğiniz kızları modern tesettürlü başı kapalı diye evlenmeyin... 

Günümüz Kapalıları: Annem kapalı birini bul derkenki kapalı biri burda hangisi peki ? (Aylin K.-

 

İnternete resim atmaktan çekinmeyen günümüz kapalıları hocalarımızı eleştirmekten de 

açıkları tesettüre davet ederdik. Artık kapalıları doğru tesettüre davet ediyoruz. (Beş Vakit 

Bireysel Kullanıcı) 
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19-Açıklar çıplaklıkta, kapalılar ise giyimli çıplaklıkta birbirleriyle yarışıyor. (Modern Tesettüre Hayır 
Diyenler Sayfası- 1849 takipçi) 

20- Kapalılar Tırnağa Oje Sürünce Ne oluyor ? (Pınar A. 

Yukarıda sıralanan bütün başlıklarda kullanıcının kendi normlarının dışında olarak etiketlediği 
kadınlara yönelik kimi zaman nefret söylemine varacak şekilde düşmanca bir dil benimsenmektedir. 
Başlıklar daha bakımlı veya kullanıcıların tanımlamalarına göre modern 
kadınlara karşı ötekileştirici ve ders verici bir söylem inşa eder. Bu söylem aynı zamanda her bir 
kullanıcının toplumsal kimliğine göre oldukça dikkat çekicidir. Seçilen başlıklar kadınlara yönelik 
doğrudan negatif bir söylemi benimsemektedir. Aynı zamanda başlıkları verilen iletilerin 5 tanesi 
sadece metinden ibaretken geri kalan 16 tanesi çeşitli görseller ile sunulmuştur. 

b)  Ortaya Çıkan Ana Temalar:  

 Düşmanlık dilinin beslendiği bu Facebook iletilerinde birbiriyle oldukça ba
temanın yükseldiğini görmekteyiz. Bunlar: 

1-Dini Emirlere-Toplumsal Ahlaka Uygunsuz Hareketler

Toplam: 7 ileti 

2- Cezalandırılacakları Vurgusu 

Toplam: 4 ileti 

3-Yanlış-Doğru Örtünme Göstergeleri

Toplam 9 ileti 

Görüldüğü gibi 20 iletinin 9 tanesi bir kadının nasıl örtünmesi gerektiğine dair çeşitli iddialarda 
bulunan iletilerdir. Bu paylaşımlarda başı örtülü kadınlar oldukça feminen bir görüntü sergilerken kimi 
zaman da başı açık kadınlar baştan aşağı bol kıyafetler içerisinde göste
zıtlığı vurgulanırken hangi kadınların doğru hangilerinin yanlış yaptığına dair birtakım göstergeler de 
verilmiştir. 

Üstelik bu göstergeler sadece karikatürize edilen aşırı feminen kıyafetler değildir. Bu paylaşımlara 
göre, ortalama düzeyde bakımlı bir kadının başörtüsünü boynundan bağlaması, pantolon giymesi, 
makyaj yapması, topuklu ayakkabı giymesi dahi kapalı kadınlar için yanlış örtünme biçimidir.  

20 iletinin 7 tanesi ise sözü edilen başı kapalı kadınların giyinme biçimleri
değil aynı zamanda toplumsal ahlaka da karşı geldiklerini ve teşhirciliğe vardıklarını iddia etmektedir. 
Giyimi çok iddialı olmayan örnekler bile bu kapsamın içerisine sokulmuştur. Bu kadınların geneli 
sadece başlarını örtme biçimleriyle “namuslu kadın” algısına gölge düşürecek şekilde 
sınıflandırılmışlardır. Türkiye’de egemen erkek söyleminin bir yansıması olan bu yaklaşım İslam dini 
adına yorum yapan ve kendini yorum yapabilecek bir konumda değerlendiren kullanıcıların kendi 
toplumsal kimlik inşalarının bir parçasını oluşturmaktadır. 
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Açıklar çıplaklıkta, kapalılar ise giyimli çıplaklıkta birbirleriyle yarışıyor. (Modern Tesettüre Hayır 

Kapalılar Tırnağa Oje Sürünce Ne oluyor ? (Pınar A. -Bireysel Kullanıcı) 

sıralanan bütün başlıklarda kullanıcının kendi normlarının dışında olarak etiketlediği 
kadınlara yönelik kimi zaman nefret söylemine varacak şekilde düşmanca bir dil benimsenmektedir. 
Başlıklar daha bakımlı veya kullanıcıların tanımlamalarına göre modern kapalı, günümüz kapalısı 
kadınlara karşı ötekileştirici ve ders verici bir söylem inşa eder. Bu söylem aynı zamanda her bir 
kullanıcının toplumsal kimliğine göre oldukça dikkat çekicidir. Seçilen başlıklar kadınlara yönelik 

imsemektedir. Aynı zamanda başlıkları verilen iletilerin 5 tanesi 
sadece metinden ibaretken geri kalan 16 tanesi çeşitli görseller ile sunulmuştur.  

Düşmanlık dilinin beslendiği bu Facebook iletilerinde birbiriyle oldukça bağlantılı ilerleyen 4 ana 
temanın yükseldiğini görmekteyiz. Bunlar:  

Toplumsal Ahlaka Uygunsuz Hareketler 

Doğru Örtünme Göstergeleri 

etinin 9 tanesi bir kadının nasıl örtünmesi gerektiğine dair çeşitli iddialarda 
bulunan iletilerdir. Bu paylaşımlarda başı örtülü kadınlar oldukça feminen bir görüntü sergilerken kimi 
zaman da başı açık kadınlar baştan aşağı bol kıyafetler içerisinde gösterilmiş ve bu iki görüntünün 
zıtlığı vurgulanırken hangi kadınların doğru hangilerinin yanlış yaptığına dair birtakım göstergeler de 

Üstelik bu göstergeler sadece karikatürize edilen aşırı feminen kıyafetler değildir. Bu paylaşımlara 
lama düzeyde bakımlı bir kadının başörtüsünü boynundan bağlaması, pantolon giymesi, 

makyaj yapması, topuklu ayakkabı giymesi dahi kapalı kadınlar için yanlış örtünme biçimidir.  

20 iletinin 7 tanesi ise sözü edilen başı kapalı kadınların giyinme biçimleriyle sadece dini emirlere 
değil aynı zamanda toplumsal ahlaka da karşı geldiklerini ve teşhirciliğe vardıklarını iddia etmektedir. 
Giyimi çok iddialı olmayan örnekler bile bu kapsamın içerisine sokulmuştur. Bu kadınların geneli 

eriyle “namuslu kadın” algısına gölge düşürecek şekilde 
sınıflandırılmışlardır. Türkiye’de egemen erkek söyleminin bir yansıması olan bu yaklaşım İslam dini 
adına yorum yapan ve kendini yorum yapabilecek bir konumda değerlendiren kullanıcıların kendi 

msal kimlik inşalarının bir parçasını oluşturmaktadır.  

Açıklar çıplaklıkta, kapalılar ise giyimli çıplaklıkta birbirleriyle yarışıyor. (Modern Tesettüre Hayır 

sıralanan bütün başlıklarda kullanıcının kendi normlarının dışında olarak etiketlediği 
kadınlara yönelik kimi zaman nefret söylemine varacak şekilde düşmanca bir dil benimsenmektedir. 

kapalı, günümüz kapalısı 
kadınlara karşı ötekileştirici ve ders verici bir söylem inşa eder. Bu söylem aynı zamanda her bir 
kullanıcının toplumsal kimliğine göre oldukça dikkat çekicidir. Seçilen başlıklar kadınlara yönelik 

imsemektedir. Aynı zamanda başlıkları verilen iletilerin 5 tanesi 

ğlantılı ilerleyen 4 ana 

etinin 9 tanesi bir kadının nasıl örtünmesi gerektiğine dair çeşitli iddialarda 
bulunan iletilerdir. Bu paylaşımlarda başı örtülü kadınlar oldukça feminen bir görüntü sergilerken kimi 

rilmiş ve bu iki görüntünün 
zıtlığı vurgulanırken hangi kadınların doğru hangilerinin yanlış yaptığına dair birtakım göstergeler de 

Üstelik bu göstergeler sadece karikatürize edilen aşırı feminen kıyafetler değildir. Bu paylaşımlara 
lama düzeyde bakımlı bir kadının başörtüsünü boynundan bağlaması, pantolon giymesi, 

makyaj yapması, topuklu ayakkabı giymesi dahi kapalı kadınlar için yanlış örtünme biçimidir.   

yle sadece dini emirlere 
değil aynı zamanda toplumsal ahlaka da karşı geldiklerini ve teşhirciliğe vardıklarını iddia etmektedir. 
Giyimi çok iddialı olmayan örnekler bile bu kapsamın içerisine sokulmuştur. Bu kadınların geneli 

eriyle “namuslu kadın” algısına gölge düşürecek şekilde 
sınıflandırılmışlardır. Türkiye’de egemen erkek söyleminin bir yansıması olan bu yaklaşım İslam dini 
adına yorum yapan ve kendini yorum yapabilecek bir konumda değerlendiren kullanıcıların kendi 
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Yapılan paylaşımlar Türkiye’de kadının nasıl olması gerektiğine dair erkek egemen söylemleri 
desteklerken bu söylemi destekleyen erkeklerin aynı zamanda İslam dinine ilişkin kendi yorumlarını 
diğer yaklaşımlar üzerinde görmektedir. Bu durum kendilerini top
namuslu bireyler olarak sunduklarını göstermektedir. Bu paylaşımlar sadece erkekler tarafından değil 
aynı zamanda farklı kesimlerden kadınlar ve topluluklar tarafından da yapılmıştır. 

20 ileti içerisinde dikkat çeken üçüncü t
kadınların öbür dünyada cezalandırılmanın işaretleri olduğuna dair yapılan vurgulardır. 

Bu noktada özellikle bu kadınların bir düşman imgesi olarak tasvir edildiğini görmekteyiz. Eco’nun 
yaklaşımı bağlamında incelediğimizde kadınları bir uğursuzluk sembolü, cadı olarak tasvir eden 
geçmiş dönem anlatılarının etkisini bu paylaşımlarda görmek mümkündür. 

Bunu desteklemek için de Hz. Muhammed’in söylediği iddia edilen fakat sahih olup olmadığı 
bilinmeyen hadisler bir lanetlenme işareti olarak sunulmuştur. Bu durum da dinsel referansları takip 
eden kitlelerin bu gibi uydurma sözlerle hareket etmesine sebep olacak ve toplumsal nefret söylemi 
dini nefret söylemi olarak yanlış bir algı yaratılacaktır. 

c) Paylaşan Kullanıcıların Genel Bilgileri

Yukarıda tek tek sıraladığımız başlıklarda da görüldüğü gibi paylaşımları yapan kullanıcıların 11 
tanesi bireysel Facebook profilinde bu paylaşımları yapmıştır. Geri kalan 9 tanesi ise farklı 
kesimlerden Facebook grupları ve sayfalarıdır. Bunların içerinde dini sayfalar, dine karşı çıkan 
sayfalar, bir futbol takımının takipçilerinin sayfası gibi farklı gruplar da yer alır. 

d) Fotoğraf:  

Yapılan 20 paylaşımın 15 tanesinde görsel kullanılmıştır. Bunların 7 tanesi kari
tarzına yakın çizimlerden oluşmaktadır. 3 tanesi yanlış örtünme ve ahlak dışı olma iddiasını 
desteklemek için kullanılmış gerçek insan fotoğraflarıdır. Bu fotoğrafların ne amaçla çekildiği ve 
gerçekliği şüphelidir. Bunun dışında bir payl
ifşası yayınlanmıştır. 1 tanesinde reklam çekiminden alınmış başörtülü kadınlar ile deve görseli bir 
arada sunulmuştur.  

Paylaşımlar arasında en büyük nefret söylemi içereni ise üzerine kıyafet başına
eşek fotoğrafıdır. Eşek bir metafor olarak kullanılarak başı kapalı kadınlara benzetilmiştir. 
Fotoğraflardan biri başına yazma bağlamış ve elinde Kapital isimli kitap bulunan yaşlı bir kadın 
fotoğrafıdır. Geri kalan bir fotoğraf ise
panonun fotoğrafıdır.  

2. Şematik Yapı  

a) İletilerin anlatım dili  

Paylaşılan iletilerin anlatım dili genel olarak ataerkil, buyurgan ve sloganvaridir. Bunun dışında 
mizahi dilden de faydalanılmaya çalışılmıştır. Din, toplumsal ahlak, aile düzeni bağlamında sözü 
edilen başörtülü kadınlar din ve ahlak dışı, düzen bozucu ve başörtü meselesini zaafa uğratan kadınlar 
olarak etiketlenmiştir.  
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Yapılan paylaşımlar Türkiye’de kadının nasıl olması gerektiğine dair erkek egemen söylemleri 
desteklerken bu söylemi destekleyen erkeklerin aynı zamanda İslam dinine ilişkin kendi yorumlarını 
diğer yaklaşımlar üzerinde görmektedir. Bu durum kendilerini toplumsal ve dini ahlaka uyan ve 
namuslu bireyler olarak sunduklarını göstermektedir. Bu paylaşımlar sadece erkekler tarafından değil 
aynı zamanda farklı kesimlerden kadınlar ve topluluklar tarafından da yapılmıştır.  

20 ileti içerisinde dikkat çeken üçüncü tema ise başlarını yüksek topuzlarını kapatacak şekilde örten 
kadınların öbür dünyada cezalandırılmanın işaretleri olduğuna dair yapılan vurgulardır. 

Bu noktada özellikle bu kadınların bir düşman imgesi olarak tasvir edildiğini görmekteyiz. Eco’nun 
mı bağlamında incelediğimizde kadınları bir uğursuzluk sembolü, cadı olarak tasvir eden 

geçmiş dönem anlatılarının etkisini bu paylaşımlarda görmek mümkündür.  

Bunu desteklemek için de Hz. Muhammed’in söylediği iddia edilen fakat sahih olup olmadığı 
eyen hadisler bir lanetlenme işareti olarak sunulmuştur. Bu durum da dinsel referansları takip 

eden kitlelerin bu gibi uydurma sözlerle hareket etmesine sebep olacak ve toplumsal nefret söylemi 
dini nefret söylemi olarak yanlış bir algı yaratılacaktır.  

Paylaşan Kullanıcıların Genel Bilgileri 

Yukarıda tek tek sıraladığımız başlıklarda da görüldüğü gibi paylaşımları yapan kullanıcıların 11 
tanesi bireysel Facebook profilinde bu paylaşımları yapmıştır. Geri kalan 9 tanesi ise farklı 

upları ve sayfalarıdır. Bunların içerinde dini sayfalar, dine karşı çıkan 
sayfalar, bir futbol takımının takipçilerinin sayfası gibi farklı gruplar da yer alır.  

Yapılan 20 paylaşımın 15 tanesinde görsel kullanılmıştır. Bunların 7 tanesi karikatür ve karikatür 
tarzına yakın çizimlerden oluşmaktadır. 3 tanesi yanlış örtünme ve ahlak dışı olma iddiasını 
desteklemek için kullanılmış gerçek insan fotoğraflarıdır. Bu fotoğrafların ne amaçla çekildiği ve 
gerçekliği şüphelidir. Bunun dışında bir paylaşımda düğüne katılmış başörtülü kadınların danslarının 
ifşası yayınlanmıştır. 1 tanesinde reklam çekiminden alınmış başörtülü kadınlar ile deve görseli bir 

Paylaşımlar arasında en büyük nefret söylemi içereni ise üzerine kıyafet başına bir örtü bağlanmış bir 
eşek fotoğrafıdır. Eşek bir metafor olarak kullanılarak başı kapalı kadınlara benzetilmiştir. 
Fotoğraflardan biri başına yazma bağlamış ve elinde Kapital isimli kitap bulunan yaşlı bir kadın 
fotoğrafıdır. Geri kalan bir fotoğraf ise doğru örtünmenin ne olduğuna dair kurallar sıralayan bir 

Paylaşılan iletilerin anlatım dili genel olarak ataerkil, buyurgan ve sloganvaridir. Bunun dışında 
çalışılmıştır. Din, toplumsal ahlak, aile düzeni bağlamında sözü 

edilen başörtülü kadınlar din ve ahlak dışı, düzen bozucu ve başörtü meselesini zaafa uğratan kadınlar 

Yapılan paylaşımlar Türkiye’de kadının nasıl olması gerektiğine dair erkek egemen söylemleri 
desteklerken bu söylemi destekleyen erkeklerin aynı zamanda İslam dinine ilişkin kendi yorumlarını 

lumsal ve dini ahlaka uyan ve 
namuslu bireyler olarak sunduklarını göstermektedir. Bu paylaşımlar sadece erkekler tarafından değil 

ema ise başlarını yüksek topuzlarını kapatacak şekilde örten 
kadınların öbür dünyada cezalandırılmanın işaretleri olduğuna dair yapılan vurgulardır.  

Bu noktada özellikle bu kadınların bir düşman imgesi olarak tasvir edildiğini görmekteyiz. Eco’nun 
mı bağlamında incelediğimizde kadınları bir uğursuzluk sembolü, cadı olarak tasvir eden 

Bunu desteklemek için de Hz. Muhammed’in söylediği iddia edilen fakat sahih olup olmadığı 
eyen hadisler bir lanetlenme işareti olarak sunulmuştur. Bu durum da dinsel referansları takip 

eden kitlelerin bu gibi uydurma sözlerle hareket etmesine sebep olacak ve toplumsal nefret söylemi 

Yukarıda tek tek sıraladığımız başlıklarda da görüldüğü gibi paylaşımları yapan kullanıcıların 11 
tanesi bireysel Facebook profilinde bu paylaşımları yapmıştır. Geri kalan 9 tanesi ise farklı 

upları ve sayfalarıdır. Bunların içerinde dini sayfalar, dine karşı çıkan 

katür ve karikatür 
tarzına yakın çizimlerden oluşmaktadır. 3 tanesi yanlış örtünme ve ahlak dışı olma iddiasını 
desteklemek için kullanılmış gerçek insan fotoğraflarıdır. Bu fotoğrafların ne amaçla çekildiği ve 

aşımda düğüne katılmış başörtülü kadınların danslarının 
ifşası yayınlanmıştır. 1 tanesinde reklam çekiminden alınmış başörtülü kadınlar ile deve görseli bir 

bir örtü bağlanmış bir 
eşek fotoğrafıdır. Eşek bir metafor olarak kullanılarak başı kapalı kadınlara benzetilmiştir. 
Fotoğraflardan biri başına yazma bağlamış ve elinde Kapital isimli kitap bulunan yaşlı bir kadın 

doğru örtünmenin ne olduğuna dair kurallar sıralayan bir 

Paylaşılan iletilerin anlatım dili genel olarak ataerkil, buyurgan ve sloganvaridir. Bunun dışında 
çalışılmıştır. Din, toplumsal ahlak, aile düzeni bağlamında sözü 

edilen başörtülü kadınlar din ve ahlak dışı, düzen bozucu ve başörtü meselesini zaafa uğratan kadınlar 
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b) Sonuçlar  

Paylaşılan iletilerde kullanıcıların kendi zihin 
benzeyen veya sadece bu tasvirlerin herhangi bir unsurunu kendinde bulunduran bütün başı kapalı 
kadınlar da suçlu, dini kötüye kullanan, ahlak dışı insanlar olarak gösterilmiştir. Bu tasvirlere uyan 
kadınlar hem dinin düşmanı hem de din algısının yanlışlığının göstergeleri olarak alınmıştır. 
Kadınların başörtülü olarak bakımlı olmaları sadece doğru din ve tesettür meselesi üzerinden değil 
ataerkil toplum düzeni bakımından da eleştiriye uğramıştır.  Bu sonuçla
donelerle olsa da kadına yönelik nefret söylemini devam ettirdiğini gösterir. Kadının sınırlarını çizen 
ataerkil söylem bu sınırları çizmesine engel olarak belirlediği “düşman imgesine” bu bakımlı başörtülü 
kadınları yerleştirmiştir.  

Bu kadınların varlığı İslamiyet’i kadına yönelik nefret söylemiyle birleştirmeye çalışan erkek
söylemin karşısında bir engel olmaktadır. Kadının profil fotoğrafı dahi paylaşmasını veya sosyal 
medya ağlarına katılmasını dine karşı faaliyetler olar
de doğruluklarına inandırmak ve sosyal kimliklerini bu yönde oluşturabilmek adına başörtülü kadın 
imgesini seçmiştir. Ve bu seçilen düşman karikatürize ve uç örneklerle sergilenerek bütün kadınlar bir 
“kötülük” imgesi altında birleştirilmiştir.  

c)Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil) 

Paylaşılan iletilere göre din kesinlikle böyle bir giyim tarzına karşı çıkmakta ve bu gerçek de 
toplumun geneli tarafından kabul görmektedir. Bu sebeple bu giyim tarzına sa
dinin gerekliliklerine uymadıkları için eleştiriyi ve düşmanca dili hak etmektedirler. 

d) Bağlam Bilgisi 

Türk Toplum ve aile yapısına uygun davranışlar sergilemeyen kadınlar toplumsal bozulma, ahlaksızlık 
gibi olguların görünür olmasına sebep oldukları için normal olarak değerlendirilmez. Bu kadınlar 
nefret söylemiyle karşılanmaktadırlar. Türk toplum yapısında kadının ve özellikle dindar bir kadının 
giyim şeklinin sınırları yerleşik dini gruplar, ataerkil söylem veya bağnazlık üzeri
bulunan din-dışı gruplar tarafından da benimsenmiştir. Paylaşılan gönderiler İslam ve Türk toplum 
yapısının belirlenen çerçevesi kapsamında değerlendirilmiştir. Burada başlarını boyunlarında 
bağlayan, makyaj yapan, pantolon giyen kadın
hem de dini eleştiren kişiler tarafından da toplumsal normların dışında kabul edilmiş ve karikatürize 
edilmiştir.  

B) MİKRO YAPI 

1.Sentaktik Çözümleme  

Bireysel paylaşımlarda kullanılan cümleler çoğunlu
benimsendiği paylaşımlarda cümleler konuşma dilinde ve dikte eden bir yapıdadır. Kimi 
paylaşımlarda kelimelerin dizilimine önem verilmemiş ve cümle bittiği halde nokta konulmadan yeni 
bir cümleye başlanmıştır. Bazı cümleler paylaşanın anlatmak istediğini pekiştirmek için dijital 
ortamlarda sesini yükseltme anlamına gelen hepsi büyük harflerden oluşacak şekilde yazılmıştır. 
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Paylaşılan iletilerde kullanıcıların kendi zihin ürünleri olarak sunulan kadın tasvirlerine uyan, 
benzeyen veya sadece bu tasvirlerin herhangi bir unsurunu kendinde bulunduran bütün başı kapalı 
kadınlar da suçlu, dini kötüye kullanan, ahlak dışı insanlar olarak gösterilmiştir. Bu tasvirlere uyan 

hem dinin düşmanı hem de din algısının yanlışlığının göstergeleri olarak alınmıştır. 
Kadınların başörtülü olarak bakımlı olmaları sadece doğru din ve tesettür meselesi üzerinden değil 
ataerkil toplum düzeni bakımından da eleştiriye uğramıştır.  Bu sonuçlar, paylaşımların farklı 
donelerle olsa da kadına yönelik nefret söylemini devam ettirdiğini gösterir. Kadının sınırlarını çizen 
ataerkil söylem bu sınırları çizmesine engel olarak belirlediği “düşman imgesine” bu bakımlı başörtülü 

Bu kadınların varlığı İslamiyet’i kadına yönelik nefret söylemiyle birleştirmeye çalışan erkek
söylemin karşısında bir engel olmaktadır. Kadının profil fotoğrafı dahi paylaşmasını veya sosyal 
medya ağlarına katılmasını dine karşı faaliyetler olarak sunan sanal topluluklar bu konuda takipçilerini 
de doğruluklarına inandırmak ve sosyal kimliklerini bu yönde oluşturabilmek adına başörtülü kadın 
imgesini seçmiştir. Ve bu seçilen düşman karikatürize ve uç örneklerle sergilenerek bütün kadınlar bir 

ülük” imgesi altında birleştirilmiştir.   

c)Ardalan Bilgisi (Önceki olay da dahil)  

Paylaşılan iletilere göre din kesinlikle böyle bir giyim tarzına karşı çıkmakta ve bu gerçek de 
toplumun geneli tarafından kabul görmektedir. Bu sebeple bu giyim tarzına sahip olan bütün kadınlar 
dinin gerekliliklerine uymadıkları için eleştiriyi ve düşmanca dili hak etmektedirler.  

Türk Toplum ve aile yapısına uygun davranışlar sergilemeyen kadınlar toplumsal bozulma, ahlaksızlık 
asına sebep oldukları için normal olarak değerlendirilmez. Bu kadınlar 

nefret söylemiyle karşılanmaktadırlar. Türk toplum yapısında kadının ve özellikle dindar bir kadının 
giyim şeklinin sınırları yerleşik dini gruplar, ataerkil söylem veya bağnazlık üzerinden dine eleştiride 

dışı gruplar tarafından da benimsenmiştir. Paylaşılan gönderiler İslam ve Türk toplum 
yapısının belirlenen çerçevesi kapsamında değerlendirilmiştir. Burada başlarını boyunlarında 
bağlayan, makyaj yapan, pantolon giyen kadınlar hem paylaşımlarda bulunan dini referanslı gruplar 
hem de dini eleştiren kişiler tarafından da toplumsal normların dışında kabul edilmiş ve karikatürize 

Bireysel paylaşımlarda kullanılan cümleler çoğunlukla aktif fiil cümleleridir. Basit cümle yapısının 
benimsendiği paylaşımlarda cümleler konuşma dilinde ve dikte eden bir yapıdadır. Kimi 
paylaşımlarda kelimelerin dizilimine önem verilmemiş ve cümle bittiği halde nokta konulmadan yeni 

tır. Bazı cümleler paylaşanın anlatmak istediğini pekiştirmek için dijital 
ortamlarda sesini yükseltme anlamına gelen hepsi büyük harflerden oluşacak şekilde yazılmıştır. 

ürünleri olarak sunulan kadın tasvirlerine uyan, 
benzeyen veya sadece bu tasvirlerin herhangi bir unsurunu kendinde bulunduran bütün başı kapalı 
kadınlar da suçlu, dini kötüye kullanan, ahlak dışı insanlar olarak gösterilmiştir. Bu tasvirlere uyan 

hem dinin düşmanı hem de din algısının yanlışlığının göstergeleri olarak alınmıştır. 
Kadınların başörtülü olarak bakımlı olmaları sadece doğru din ve tesettür meselesi üzerinden değil 

r, paylaşımların farklı 
donelerle olsa da kadına yönelik nefret söylemini devam ettirdiğini gösterir. Kadının sınırlarını çizen 
ataerkil söylem bu sınırları çizmesine engel olarak belirlediği “düşman imgesine” bu bakımlı başörtülü 

Bu kadınların varlığı İslamiyet’i kadına yönelik nefret söylemiyle birleştirmeye çalışan erkek-egemen 
söylemin karşısında bir engel olmaktadır. Kadının profil fotoğrafı dahi paylaşmasını veya sosyal 

ak sunan sanal topluluklar bu konuda takipçilerini 
de doğruluklarına inandırmak ve sosyal kimliklerini bu yönde oluşturabilmek adına başörtülü kadın 
imgesini seçmiştir. Ve bu seçilen düşman karikatürize ve uç örneklerle sergilenerek bütün kadınlar bir 

Paylaşılan iletilere göre din kesinlikle böyle bir giyim tarzına karşı çıkmakta ve bu gerçek de 
hip olan bütün kadınlar 

Türk Toplum ve aile yapısına uygun davranışlar sergilemeyen kadınlar toplumsal bozulma, ahlaksızlık 
asına sebep oldukları için normal olarak değerlendirilmez. Bu kadınlar 

nefret söylemiyle karşılanmaktadırlar. Türk toplum yapısında kadının ve özellikle dindar bir kadının 
nden dine eleştiride 

dışı gruplar tarafından da benimsenmiştir. Paylaşılan gönderiler İslam ve Türk toplum 
yapısının belirlenen çerçevesi kapsamında değerlendirilmiştir. Burada başlarını boyunlarında 

lar hem paylaşımlarda bulunan dini referanslı gruplar 
hem de dini eleştiren kişiler tarafından da toplumsal normların dışında kabul edilmiş ve karikatürize 

kla aktif fiil cümleleridir. Basit cümle yapısının 
benimsendiği paylaşımlarda cümleler konuşma dilinde ve dikte eden bir yapıdadır. Kimi 
paylaşımlarda kelimelerin dizilimine önem verilmemiş ve cümle bittiği halde nokta konulmadan yeni 

tır. Bazı cümleler paylaşanın anlatmak istediğini pekiştirmek için dijital 
ortamlarda sesini yükseltme anlamına gelen hepsi büyük harflerden oluşacak şekilde yazılmıştır.  
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Karikatür olarak paylaşılan fotoğraflarda kadınlar tamamen dar kıyafetler içerisinde
tamamen boyalı gösterilmiş ve böylece bu kadınların bu tanımlamaları nasıl hak ettiğine dair örnekler 
sunulmuştur. Temsili tasvirlerin yanı sıra aynı zamanda savların doğruluğunu desteklemek için dini 
referanslar olarak doğruluğu şüphe götüren 
paylaşıldığı iletilerde direkt olarak kadınlara hitap edilmiş ve emir veren bir dil kullanılmıştır. 

2.Bölgesel Uyum  

Paylaşılan iletilerde genellikle nedensel ilişki ve referanssal ilişkiye rastlanmışt

Cümlelerin ortaya koyduğu yargılar, önceki veya sonraki cümlelerde gerekçelendirilmektedir. Örneğin 
bir paylaşımda erkeklere sözü edilen başörtülü kadınlarla evlenmemeleri söylenmiştir. Bunun sebebi 
ise sonraki cümlede gösterilmiş ve Hz. Muhammed’in b
iddia ettikleri bir hadis buna bir neden olarak göstermiştir. Örneğin başka bir iletide sosyetik modern 
kapalı olmanın göstergesi olarak makyaj ve oje gösterilmiştir.

Paylaşılan görsellerle metinler arasında da i
görülmektedir. Örneğin aşağıdaki görselde kadınların söylemleri ile kıyafetleri birbirinden tamamen 
zıtmış gibi sunulmaktadır. Kadınlar açık bir kızı kâfir olarak eleştirirken kendileri feminen kıyafetler 
giymektedir. 

Resim  1 Facebook Görseli 

Paylaşılan Facebook iletilerinde referanssal ilişkilere bolca rastlanmaktadır. Referanssal ilişki 
bakımından değerlendirildiğinde, kadınlar arasında doğru örtünenler, İslamiyet’i doğru anlayan erkek 
ve kadınlar ile modern kapalılar arasındaki ikiliğe bolca
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Karikatür olarak paylaşılan fotoğraflarda kadınlar tamamen dar kıyafetler içerisinde
tamamen boyalı gösterilmiş ve böylece bu kadınların bu tanımlamaları nasıl hak ettiğine dair örnekler 
sunulmuştur. Temsili tasvirlerin yanı sıra aynı zamanda savların doğruluğunu desteklemek için dini 
referanslar olarak doğruluğu şüphe götüren hadisler paylaşılmıştır. Gerçek kadın fotoğraflarının 
paylaşıldığı iletilerde direkt olarak kadınlara hitap edilmiş ve emir veren bir dil kullanılmıştır. 

Paylaşılan iletilerde genellikle nedensel ilişki ve referanssal ilişkiye rastlanmıştır.  

Cümlelerin ortaya koyduğu yargılar, önceki veya sonraki cümlelerde gerekçelendirilmektedir. Örneğin 
bir paylaşımda erkeklere sözü edilen başörtülü kadınlarla evlenmemeleri söylenmiştir. Bunun sebebi 
ise sonraki cümlede gösterilmiş ve Hz. Muhammed’in böyle kadınlarla evlenilmesini yasakladığını 
iddia ettikleri bir hadis buna bir neden olarak göstermiştir. Örneğin başka bir iletide sosyetik modern 
kapalı olmanın göstergesi olarak makyaj ve oje gösterilmiştir. 

Paylaşılan görsellerle metinler arasında da işlevsel bakımdan zıtlık ilişkisinin kurulduğu 
görülmektedir. Örneğin aşağıdaki görselde kadınların söylemleri ile kıyafetleri birbirinden tamamen 
zıtmış gibi sunulmaktadır. Kadınlar açık bir kızı kâfir olarak eleştirirken kendileri feminen kıyafetler 

 

Paylaşılan Facebook iletilerinde referanssal ilişkilere bolca rastlanmaktadır. Referanssal ilişki 
bakımından değerlendirildiğinde, kadınlar arasında doğru örtünenler, İslamiyet’i doğru anlayan erkek 
ve kadınlar ile modern kapalılar arasındaki ikiliğe bolca gönderme yapılmıştır.   

Karikatür olarak paylaşılan fotoğraflarda kadınlar tamamen dar kıyafetler içerisinde ve yüzleri 
tamamen boyalı gösterilmiş ve böylece bu kadınların bu tanımlamaları nasıl hak ettiğine dair örnekler 
sunulmuştur. Temsili tasvirlerin yanı sıra aynı zamanda savların doğruluğunu desteklemek için dini 

hadisler paylaşılmıştır. Gerçek kadın fotoğraflarının 
paylaşıldığı iletilerde direkt olarak kadınlara hitap edilmiş ve emir veren bir dil kullanılmıştır.  

Cümlelerin ortaya koyduğu yargılar, önceki veya sonraki cümlelerde gerekçelendirilmektedir. Örneğin 
bir paylaşımda erkeklere sözü edilen başörtülü kadınlarla evlenmemeleri söylenmiştir. Bunun sebebi 

öyle kadınlarla evlenilmesini yasakladığını 
iddia ettikleri bir hadis buna bir neden olarak göstermiştir. Örneğin başka bir iletide sosyetik modern 

şlevsel bakımdan zıtlık ilişkisinin kurulduğu 
görülmektedir. Örneğin aşağıdaki görselde kadınların söylemleri ile kıyafetleri birbirinden tamamen 
zıtmış gibi sunulmaktadır. Kadınlar açık bir kızı kâfir olarak eleştirirken kendileri feminen kıyafetler 

Paylaşılan Facebook iletilerinde referanssal ilişkilere bolca rastlanmaktadır. Referanssal ilişki 
bakımından değerlendirildiğinde, kadınlar arasında doğru örtünenler, İslamiyet’i doğru anlayan erkek 
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Resim  2 Facebook Görseli 

Yukarıdaki örnekteki “biz” ifadesi doğru örneklere, “kapalılar” ifadesi ise yanlış örneklere 
göndermede bulunur. Bu gibi paylaşımlar çoğunlukla hadis ve ayetleri referans gösteri
toplumsal kimliklerini inşa etmekte ve toplumsal değerler olarak “biz”de olan değerlerin doğru 
değerler olduğunu, karşılarında addettikleri “kapalıların” ise düşman imgesi kapsamında 
değerlendirilecek yanlış örnekler olduğunu sıralarlar. 

3.Kelime Seçimleri:  

İletilerde paylaşılan cümlelerde çok sayıda yan anlam, ima ve metafora rastlanmıştır. En çok öne çıkan 
metafor “deve hörgücü metaforudur”. 

“Modern kapalılar” ifadesi Batı modernizmine gönderme yapan bir ifade olarak başörtüsü ile Batı 
medeniyetinin yan yana gelemeyeceğine bir gönderme yapmaktadır. “Günümüz Kapalıları” ifadesi de 
başörtüsünün değiştiği ve güncelleştiği konusuna göndermede bulunarak bu yorumlamanın yanlış 
olduğuna dair vurgu yapan olumsuz bir ifadedir. Yani günümüzde rastl

Resim  3 Facebook Görseli 
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Yukarıdaki örnekteki “biz” ifadesi doğru örneklere, “kapalılar” ifadesi ise yanlış örneklere 
göndermede bulunur. Bu gibi paylaşımlar çoğunlukla hadis ve ayetleri referans gösterip yorumlayarak 
toplumsal kimliklerini inşa etmekte ve toplumsal değerler olarak “biz”de olan değerlerin doğru 
değerler olduğunu, karşılarında addettikleri “kapalıların” ise düşman imgesi kapsamında 
değerlendirilecek yanlış örnekler olduğunu sıralarlar.  

İletilerde paylaşılan cümlelerde çok sayıda yan anlam, ima ve metafora rastlanmıştır. En çok öne çıkan 
metafor “deve hörgücü metaforudur”.  

“Modern kapalılar” ifadesi Batı modernizmine gönderme yapan bir ifade olarak başörtüsü ile Batı 
edeniyetinin yan yana gelemeyeceğine bir gönderme yapmaktadır. “Günümüz Kapalıları” ifadesi de 

başörtüsünün değiştiği ve güncelleştiği konusuna göndermede bulunarak bu yorumlamanın yanlış 
olduğuna dair vurgu yapan olumsuz bir ifadedir. Yani günümüzde rastlanan örnekler yanlıştır. 

 

Yukarıdaki örnekteki “biz” ifadesi doğru örneklere, “kapalılar” ifadesi ise yanlış örneklere 
p yorumlayarak 

toplumsal kimliklerini inşa etmekte ve toplumsal değerler olarak “biz”de olan değerlerin doğru 
değerler olduğunu, karşılarında addettikleri “kapalıların” ise düşman imgesi kapsamında 

İletilerde paylaşılan cümlelerde çok sayıda yan anlam, ima ve metafora rastlanmıştır. En çok öne çıkan 

“Modern kapalılar” ifadesi Batı modernizmine gönderme yapan bir ifade olarak başörtüsü ile Batı 
edeniyetinin yan yana gelemeyeceğine bir gönderme yapmaktadır. “Günümüz Kapalıları” ifadesi de 

başörtüsünün değiştiği ve güncelleştiği konusuna göndermede bulunarak bu yorumlamanın yanlış 
anan örnekler yanlıştır.  
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Yukarıdaki fotoğrafla birlikte seçilen kelimelerde kullanılan “bayan kardeşim” erkek egemen 
söylemin kadını küçültücü ve sözde cinsiyet dışı değerlendiren bir yansıması olarak görülmektedir. 
“Bayan” kelimesinin seçimi başlı başına cinsiyetçi bir yaklaşım i
yukarıdan bir dille kadınlara yönelik bir uyarıyı göstermektedir. Paylaşılan eşek fotoğrafı ile erkeklerin 
gözünde bu gibi kadınların cinsiyetlerinin görülmediği ve bir hayvandan farklarının olmadığı şeklinde 
bir nefret söylemi sunulmuştur.  Kadın yerine “bayan kardeşim” ifadesi ise karşısındakini kadın gibi 
görmediğine ve kurduğu cümlelerin onu doğru olana yönlendirmekten öte bir anlam taşımadığına dair 
bir imadır.  

Bunun dışında paylaşılan iletilerin bütününde belli başl

“Açıklar”,  

“Türbanlı Kızlar” 

“Deve Hörgüçlü” 

“Giyinmiş Çıplaklar” 

“Tarz değil Farz “ 

4.Retorik  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi paylaşılan iletilerin önemli bir kısmı görselle desteklenmiştir. 
Özellikle modern, makyajlı, günüm
çoğunlukla aynı karikatürize ifade bulunmaktadır. Paylaşılan kadın fotoğraflarının da inandırıcı bir 
yanı bulunmamaktadır. Bireysel kullanıcıların paylaşımları kendi norm ve tabularına gö
şekillenmiştir. Ve inandırıcı bilgi bulunmamaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Kadınlara yönelik nefret söylemi yanına dini vurgular eklenerek farklı bir boyut almıştır. 

Sözü edilen kadınlar incelenen sanal toplulukların ve bireysel kullanıcıların kimlik
kullandıkları "Düşman" imgeleri olarak somutlaştırılmıştır. Goffman’ın dramaturjik yaklaşımında 
vurguladığı tiyatro sahnesi her bir bireyin profilinde somutlaşmıştır. Kişiler sahneledikleri 
performanslar kadar kimlik sahibi oldukları için
olduğunu aşırılaştırılmış ve genelleştirilmiş bir söylemle ortaya koyar. Bu durum ayrıca kişilerin 
yaptıkları yorumlara takipçilerinin verdiği yanıtlarla somutlaştırılır. Kişiler ile takipçileri yani 
Goffman’ın deyimiyle oyuncular ile izleyiciler arasında bir mutabakat söz konusudur. 

Bireylerin kimliklerinin sunumu sadece bilindik yollarla değil aynı zamanda metaforik yollarla da 
gerçekleştirilmiştir. Deve hörgücü gibi ifadeler kadınları lanetlenmiş varlık
Bu örnek Eco'nun bahsettiği Ortaçağ’daki Cadı tasvirlerine benzemektedir. Seçilen bu tasvirler 
kadınları düşmanlaştırma söylemini destekler. 

Paylaşımlar kadınlara dair nefret söylemini yaymaktadır. Bu söylem başörtü karşıtlığında da bir done 
olarak kullanılmaktadır. Düşmanlık imgesi barındıran bu söylemler daha yüksek toplumsal ve 
ekonomik konumlara yükselmeleriyle görünür olmaya başlayan başör
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Yukarıdaki fotoğrafla birlikte seçilen kelimelerde kullanılan “bayan kardeşim” erkek egemen 
söylemin kadını küçültücü ve sözde cinsiyet dışı değerlendiren bir yansıması olarak görülmektedir. 
“Bayan” kelimesinin seçimi başlı başına cinsiyetçi bir yaklaşım iken yapılan “kardeşim vurgusu” ise 
yukarıdan bir dille kadınlara yönelik bir uyarıyı göstermektedir. Paylaşılan eşek fotoğrafı ile erkeklerin 
gözünde bu gibi kadınların cinsiyetlerinin görülmediği ve bir hayvandan farklarının olmadığı şeklinde 

öylemi sunulmuştur.  Kadın yerine “bayan kardeşim” ifadesi ise karşısındakini kadın gibi 
görmediğine ve kurduğu cümlelerin onu doğru olana yönlendirmekten öte bir anlam taşımadığına dair 

Bunun dışında paylaşılan iletilerin bütününde belli başlı kelimeler öne çıkmıştır:  

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi paylaşılan iletilerin önemli bir kısmı görselle desteklenmiştir. 
Özellikle modern, makyajlı, günümüz kapalıları tasvirlerine bolca yer verilmiş ve hepsinin yüzlerinde 
çoğunlukla aynı karikatürize ifade bulunmaktadır. Paylaşılan kadın fotoğraflarının da inandırıcı bir 
yanı bulunmamaktadır. Bireysel kullanıcıların paylaşımları kendi norm ve tabularına gö
şekillenmiştir. Ve inandırıcı bilgi bulunmamaktadır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Kadınlara yönelik nefret söylemi yanına dini vurgular eklenerek farklı bir boyut almıştır. 

Sözü edilen kadınlar incelenen sanal toplulukların ve bireysel kullanıcıların kimlik inşası sürecinde 
kullandıkları "Düşman" imgeleri olarak somutlaştırılmıştır. Goffman’ın dramaturjik yaklaşımında 
vurguladığı tiyatro sahnesi her bir bireyin profilinde somutlaşmıştır. Kişiler sahneledikleri 
performanslar kadar kimlik sahibi oldukları için paylaşımlarında seçilen kelimeler de düşmanın kim 
olduğunu aşırılaştırılmış ve genelleştirilmiş bir söylemle ortaya koyar. Bu durum ayrıca kişilerin 
yaptıkları yorumlara takipçilerinin verdiği yanıtlarla somutlaştırılır. Kişiler ile takipçileri yani 

an’ın deyimiyle oyuncular ile izleyiciler arasında bir mutabakat söz konusudur.  

Bireylerin kimliklerinin sunumu sadece bilindik yollarla değil aynı zamanda metaforik yollarla da 
gerçekleştirilmiştir. Deve hörgücü gibi ifadeler kadınları lanetlenmiş varlıklar olarak göstermektedir. 
Bu örnek Eco'nun bahsettiği Ortaçağ’daki Cadı tasvirlerine benzemektedir. Seçilen bu tasvirler 
kadınları düşmanlaştırma söylemini destekler.  

Paylaşımlar kadınlara dair nefret söylemini yaymaktadır. Bu söylem başörtü karşıtlığında da bir done 
olarak kullanılmaktadır. Düşmanlık imgesi barındıran bu söylemler daha yüksek toplumsal ve 
ekonomik konumlara yükselmeleriyle görünür olmaya başlayan başörtülü kadınlar üzerinde bir baskı 

Yukarıdaki fotoğrafla birlikte seçilen kelimelerde kullanılan “bayan kardeşim” erkek egemen 
söylemin kadını küçültücü ve sözde cinsiyet dışı değerlendiren bir yansıması olarak görülmektedir. 

ken yapılan “kardeşim vurgusu” ise 
yukarıdan bir dille kadınlara yönelik bir uyarıyı göstermektedir. Paylaşılan eşek fotoğrafı ile erkeklerin 
gözünde bu gibi kadınların cinsiyetlerinin görülmediği ve bir hayvandan farklarının olmadığı şeklinde 

öylemi sunulmuştur.  Kadın yerine “bayan kardeşim” ifadesi ise karşısındakini kadın gibi 
görmediğine ve kurduğu cümlelerin onu doğru olana yönlendirmekten öte bir anlam taşımadığına dair 

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi paylaşılan iletilerin önemli bir kısmı görselle desteklenmiştir. 
üz kapalıları tasvirlerine bolca yer verilmiş ve hepsinin yüzlerinde 

çoğunlukla aynı karikatürize ifade bulunmaktadır. Paylaşılan kadın fotoğraflarının da inandırıcı bir 
yanı bulunmamaktadır. Bireysel kullanıcıların paylaşımları kendi norm ve tabularına göre 

Kadınlara yönelik nefret söylemi yanına dini vurgular eklenerek farklı bir boyut almıştır.  

inşası sürecinde 
kullandıkları "Düşman" imgeleri olarak somutlaştırılmıştır. Goffman’ın dramaturjik yaklaşımında 
vurguladığı tiyatro sahnesi her bir bireyin profilinde somutlaşmıştır. Kişiler sahneledikleri 

paylaşımlarında seçilen kelimeler de düşmanın kim 
olduğunu aşırılaştırılmış ve genelleştirilmiş bir söylemle ortaya koyar. Bu durum ayrıca kişilerin 
yaptıkları yorumlara takipçilerinin verdiği yanıtlarla somutlaştırılır. Kişiler ile takipçileri yani 

Bireylerin kimliklerinin sunumu sadece bilindik yollarla değil aynı zamanda metaforik yollarla da 
lar olarak göstermektedir. 

Bu örnek Eco'nun bahsettiği Ortaçağ’daki Cadı tasvirlerine benzemektedir. Seçilen bu tasvirler 

Paylaşımlar kadınlara dair nefret söylemini yaymaktadır. Bu söylem başörtü karşıtlığında da bir done 
olarak kullanılmaktadır. Düşmanlık imgesi barındıran bu söylemler daha yüksek toplumsal ve 

tülü kadınlar üzerinde bir baskı 
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oluşturulmasının aracı haline gelmektedir. Bu durum doğru kadınlık imajının da yeniden 
oluşturulmasına ve tanımlanmasına sebep olmaktadır.

Çalışmada "kapalı" kadınların seçilmesinin nedeni sadece kendilerine karşıt görüşlül
yorumlama biçimi bakımından kendilerini en doğru örnekler olarak sunan grupların da kimliklerini 
inşa etme sürecinde kullandıkları bir araç olmalarıdır. 

Özellikle üzerinde durduğumuz konu ise dini tartışmalar değil sadece belli bir kesimin
gösterilerek sergilendiği paylaşımlardır. Özellikle erkek kullanıcıların benimsedikleri cinsiyetçi dil 
oldukça şaşırtıcıdır.  

Şaşırtıcı olan diğer bir nokta ise ideolojik bağlamda birbirinden ayrı uçta yer alan grupların da 
“modern kapalılar” başlığı altında kadınları benzer söylemlerle ötekileştirmeleridir. Bu noktada kadın 
olgusu ve özellikle giyimine kuşamına dikkat eden “kapalı” kadın örneği farklı kampların 
meşruiyetlerini onaylatmak için çizdikleri birer düşman ya da cadı imgesine dönüşmüştür.

Yukarıda da ifade edildiği gibi paylaşımı yapan kullanıcılar düşman algısını güçlendirmek ve kendi 
normlarının doğruluğunu kanıtlamak için metin paylaşımlarını çoğunlukla provokatif fotoğraf ve 
karikatürlerle desteklemiştir. 

Çalışma sosyal medyada bir sosyal kimlik oluşturma ve sanal topluluklar içerisinde kabul görme 
noktasında bir "düşman" belirlenmesinin büyük bir etkisi olduğunu göstermiştir. 

Sözü edilen kadınlar "başkası" iddia edenler ise doğru "ben"dir. Bu sonuç Moses’ın yaklaşımlarını 
destekler niteliktedir. Buna göre “modern başörtülü kadınlar” günah keçisi olarak seçilerek insanlıktan 
uzaklaştırılmakta ve sanal topluluklarda ortak bir söylemin benimsenmesini sağlamakta ve bireyin 
gerek takipçileri gerekse grubun diğer üyeleri tarafından dışlanmama

Düşman kullanıcıların normlarını meşru kılmanın bir aracı olarak kullanılmıştır. Sosyal medyada 
"düşman imgesi" sergilemek kabul görmenin bir aracı olarak kullanıldığı için kullanıcılar tarafından 
tercih edilmekte ve bu durum dijita
sonuç da Freud’un düşmanı bir ihtiyaç olarak gören yaklaşımını destekler niteliktedir. Erikson’un da 
vurguladığı şekilde sosyal medyada bu paylaşımları yapan kullanıcılar “modern kapalı” kadın
düşmanlaştırarak onlar üzerinden kendilerini temizleme yoluna gitmeyi tercih etmektedirler. Bu durum 
daha önce de ifade ettiğimiz söylem aracılığıyla ortak anlamlar ve kültür oluşturma sürecinin bir 
parçasıdır.  

Sosyal medyada söylem aracılığıyla;

Kadını hedef alan yanlış toplumsal sınırlamaların,

Özü değil biçimi referans alan ve tekel haline gelmiş din yorumlamalarının pekiştirilmesi ve 
hegemonik söylemin sürekli olarak yeniden üretilmesi sağlanmaktadır. 

Düşmanlık imgesi için kadının başının açık ya
yönelik nefret söylemi Facebook’da paylaşımlar aracılığıyla yayılmaktadır.

  

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
Science & Media Studies Congress 

Studies 

254 

oluşturulmasının aracı haline gelmektedir. Bu durum doğru kadınlık imajının da yeniden 
oluşturulmasına ve tanımlanmasına sebep olmaktadır. 

Çalışmada "kapalı" kadınların seçilmesinin nedeni sadece kendilerine karşıt görüşlül
yorumlama biçimi bakımından kendilerini en doğru örnekler olarak sunan grupların da kimliklerini 
inşa etme sürecinde kullandıkları bir araç olmalarıdır.  

Özellikle üzerinde durduğumuz konu ise dini tartışmalar değil sadece belli bir kesimin
gösterilerek sergilendiği paylaşımlardır. Özellikle erkek kullanıcıların benimsedikleri cinsiyetçi dil 

Şaşırtıcı olan diğer bir nokta ise ideolojik bağlamda birbirinden ayrı uçta yer alan grupların da 
ı altında kadınları benzer söylemlerle ötekileştirmeleridir. Bu noktada kadın 

olgusu ve özellikle giyimine kuşamına dikkat eden “kapalı” kadın örneği farklı kampların 
meşruiyetlerini onaylatmak için çizdikleri birer düşman ya da cadı imgesine dönüşmüştür.

Yukarıda da ifade edildiği gibi paylaşımı yapan kullanıcılar düşman algısını güçlendirmek ve kendi 
normlarının doğruluğunu kanıtlamak için metin paylaşımlarını çoğunlukla provokatif fotoğraf ve 

al kimlik oluşturma ve sanal topluluklar içerisinde kabul görme 
noktasında bir "düşman" belirlenmesinin büyük bir etkisi olduğunu göstermiştir.  

Sözü edilen kadınlar "başkası" iddia edenler ise doğru "ben"dir. Bu sonuç Moses’ın yaklaşımlarını 
eliktedir. Buna göre “modern başörtülü kadınlar” günah keçisi olarak seçilerek insanlıktan 

uzaklaştırılmakta ve sanal topluluklarda ortak bir söylemin benimsenmesini sağlamakta ve bireyin 
gerek takipçileri gerekse grubun diğer üyeleri tarafından dışlanmamasına sebep olmaktadır. 

Düşman kullanıcıların normlarını meşru kılmanın bir aracı olarak kullanılmıştır. Sosyal medyada 
"düşman imgesi" sergilemek kabul görmenin bir aracı olarak kullanıldığı için kullanıcılar tarafından 
tercih edilmekte ve bu durum dijital mekânlarda nefret söyleminin yayılmasına sebep olmaktadır. Bu 
sonuç da Freud’un düşmanı bir ihtiyaç olarak gören yaklaşımını destekler niteliktedir. Erikson’un da 
vurguladığı şekilde sosyal medyada bu paylaşımları yapan kullanıcılar “modern kapalı” kadın
düşmanlaştırarak onlar üzerinden kendilerini temizleme yoluna gitmeyi tercih etmektedirler. Bu durum 
daha önce de ifade ettiğimiz söylem aracılığıyla ortak anlamlar ve kültür oluşturma sürecinin bir 

Sosyal medyada söylem aracılığıyla; 

ını hedef alan yanlış toplumsal sınırlamaların, 

Özü değil biçimi referans alan ve tekel haline gelmiş din yorumlamalarının pekiştirilmesi ve 
hegemonik söylemin sürekli olarak yeniden üretilmesi sağlanmaktadır.  

Düşmanlık imgesi için kadının başının açık ya da kapalı olması sadece şekilsel bir farklılıktır. Kadına 
yönelik nefret söylemi Facebook’da paylaşımlar aracılığıyla yayılmaktadır. 

oluşturulmasının aracı haline gelmektedir. Bu durum doğru kadınlık imajının da yeniden 

Çalışmada "kapalı" kadınların seçilmesinin nedeni sadece kendilerine karşıt görüşlülerin değil dini 
yorumlama biçimi bakımından kendilerini en doğru örnekler olarak sunan grupların da kimliklerini 

Özellikle üzerinde durduğumuz konu ise dini tartışmalar değil sadece belli bir kesimin hedef 
gösterilerek sergilendiği paylaşımlardır. Özellikle erkek kullanıcıların benimsedikleri cinsiyetçi dil 

Şaşırtıcı olan diğer bir nokta ise ideolojik bağlamda birbirinden ayrı uçta yer alan grupların da 
ı altında kadınları benzer söylemlerle ötekileştirmeleridir. Bu noktada kadın 

olgusu ve özellikle giyimine kuşamına dikkat eden “kapalı” kadın örneği farklı kampların 
meşruiyetlerini onaylatmak için çizdikleri birer düşman ya da cadı imgesine dönüşmüştür. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi paylaşımı yapan kullanıcılar düşman algısını güçlendirmek ve kendi 
normlarının doğruluğunu kanıtlamak için metin paylaşımlarını çoğunlukla provokatif fotoğraf ve 

al kimlik oluşturma ve sanal topluluklar içerisinde kabul görme 

Sözü edilen kadınlar "başkası" iddia edenler ise doğru "ben"dir. Bu sonuç Moses’ın yaklaşımlarını 
eliktedir. Buna göre “modern başörtülü kadınlar” günah keçisi olarak seçilerek insanlıktan 

uzaklaştırılmakta ve sanal topluluklarda ortak bir söylemin benimsenmesini sağlamakta ve bireyin 
sına sebep olmaktadır.  

Düşman kullanıcıların normlarını meşru kılmanın bir aracı olarak kullanılmıştır. Sosyal medyada 
"düşman imgesi" sergilemek kabul görmenin bir aracı olarak kullanıldığı için kullanıcılar tarafından 

l mekânlarda nefret söyleminin yayılmasına sebep olmaktadır. Bu 
sonuç da Freud’un düşmanı bir ihtiyaç olarak gören yaklaşımını destekler niteliktedir. Erikson’un da 
vurguladığı şekilde sosyal medyada bu paylaşımları yapan kullanıcılar “modern kapalı” kadınları 
düşmanlaştırarak onlar üzerinden kendilerini temizleme yoluna gitmeyi tercih etmektedirler. Bu durum 
daha önce de ifade ettiğimiz söylem aracılığıyla ortak anlamlar ve kültür oluşturma sürecinin bir 

Özü değil biçimi referans alan ve tekel haline gelmiş din yorumlamalarının pekiştirilmesi ve 

da kapalı olması sadece şekilsel bir farklılıktır. Kadına 
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Özet 

Müziğin bir endüstri haline dönüşmesi ve icracıların onu ticari üretime dönüştürecek  bir yayıncıya 
ihtiyaç duyması, Sanayi Devrimine dayanmaktadır. Müzik üretim ve tüketiminin kitleselleşmesi ilk olarak 
19. Yüzyıl’da ortaya çıkmıştır. New York merkezli olan ve burada “Tin Pan All
şirketler, notaların seri üretim ve dağıtımı konusunda kendilerine yeni bir endüstri alanı kurmaya 
başlamışlardır. Müzik endüstrisinin ilk aşaması olarak bilinen bu yapılaşma, müziğin yaygınlaşması ve 
dağıtımı için satışları arttırma amaçlı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vermiştir. Endüstrinin 
ikinci aşaması olarak tanımlanan dönemde hayatımıza giren radyo ve televizyon teknolojilerinin müzik 
üretim ve dağıtım kanallarına yaptığı en önemli etki kullanıcıların dijitalleşme
erişimini kolaylaştırmasıdır. Yirminci yüzyılın sonlarında iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan yeni medya ortamları ise müzik endüstrisinde belirgin ve köklü değişiklikler 
yaşanmasına neden olmuştur. Müzik end
müzik üretim ve dağıtımında majör beşli olarak adlandırılan büyük müzik şirketlerinin yeni medya 
kanallarındaki varlığının önemini de arttırmaktadır.

Bu çalışma, müzik endüstrisinde yaşanan söz kon
olanaklar çerçevesinde değerlendirmektedir. Araştırmanın temel amacı müzik üretim ve dağıtım 
sürecinde geleneksel olarak büyük müzik şirketlerine bağımlı olan icracıların yeni medya ortamlarının 
sağladığı yeni üretim ve dağıtım kanalları sayesinde kendi bireysel endüstrilerini nasıl oluşturduklarını 
keşfetmeye çalışmak ve bu amaçla söz konusu süreci örnekler üzerinden incelemektir. Araştırma 
Youtube’da oluşturulan bireysel müzik kanalı örneklerinden yola çıkar
değişimi tartışmakta ve söz konusu değişimi “SocialBlade” sitesinde yer alan sayısal verilerle de 
destekleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müzik Endüstrisi, Yeni Medya, Dijital Müzik Endüstrisi, YouTube

 

Transformation of Mass Music Industry 
Media:  Case Study of 

Abstract 

The fact that music becomes an industry and that practitioners need a publisher to commercialize it is 
based on the Industrial Revolution. Massification of music production and consumption first appeared in 
the 19th century. New York-based companies, in th
up a new industrial area for mass production and distribution of notes. Marketing and promotional 
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Kitlesel Müzik Endüstrisinin Yeni Medya Aracılığıyla Bireysel Endüstriye 
– YouTube Müzik Kanalları Örneği 

 

Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 

Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım ABD, 

ne dönüşmesi ve icracıların onu ticari üretime dönüştürecek  bir yayıncıya 
ihtiyaç duyması, Sanayi Devrimine dayanmaktadır. Müzik üretim ve tüketiminin kitleselleşmesi ilk olarak 
19. Yüzyıl’da ortaya çıkmıştır. New York merkezli olan ve burada “Tin Pan Alley” olarak adlandırılan 
şirketler, notaların seri üretim ve dağıtımı konusunda kendilerine yeni bir endüstri alanı kurmaya 
başlamışlardır. Müzik endüstrisinin ilk aşaması olarak bilinen bu yapılaşma, müziğin yaygınlaşması ve 

a amaçlı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vermiştir. Endüstrinin 
ikinci aşaması olarak tanımlanan dönemde hayatımıza giren radyo ve televizyon teknolojilerinin müzik 
üretim ve dağıtım kanallarına yaptığı en önemli etki kullanıcıların dijitalleşmeye başlayan müziğe 
erişimini kolaylaştırmasıdır. Yirminci yüzyılın sonlarında iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan yeni medya ortamları ise müzik endüstrisinde belirgin ve köklü değişiklikler 
yaşanmasına neden olmuştur. Müzik endüstrinin bu üçüncü aşamasına damgasını vuran dijitalleşme, 
müzik üretim ve dağıtımında majör beşli olarak adlandırılan büyük müzik şirketlerinin yeni medya 
kanallarındaki varlığının önemini de arttırmaktadır. 

Bu çalışma, müzik endüstrisinde yaşanan söz konusu değişim ve dönüşümü yeni medyanın sağladığı 
olanaklar çerçevesinde değerlendirmektedir. Araştırmanın temel amacı müzik üretim ve dağıtım 
sürecinde geleneksel olarak büyük müzik şirketlerine bağımlı olan icracıların yeni medya ortamlarının 

i üretim ve dağıtım kanalları sayesinde kendi bireysel endüstrilerini nasıl oluşturduklarını 
keşfetmeye çalışmak ve bu amaçla söz konusu süreci örnekler üzerinden incelemektir. Araştırma 
Youtube’da oluşturulan bireysel müzik kanalı örneklerinden yola çıkarak müzik endüstrisinde yaşanan 
değişimi tartışmakta ve söz konusu değişimi “SocialBlade” sitesinde yer alan sayısal verilerle de 
destekleyerek ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Müzik Endüstrisi, Yeni Medya, Dijital Müzik Endüstrisi, YouTube 

Transformation of Mass Music Industry to Individual Industry 
Media:  Case Study of YouTube Music Channels 

The fact that music becomes an industry and that practitioners need a publisher to commercialize it is 
based on the Industrial Revolution. Massification of music production and consumption first appeared in 

based companies, in this study called as "Tin PanAlley", have started to set 
up a new industrial area for mass production and distribution of notes. Marketing and promotional 
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ihtiyaç duyması, Sanayi Devrimine dayanmaktadır. Müzik üretim ve tüketiminin kitleselleşmesi ilk olarak 

ey” olarak adlandırılan 
şirketler, notaların seri üretim ve dağıtımı konusunda kendilerine yeni bir endüstri alanı kurmaya 
başlamışlardır. Müzik endüstrisinin ilk aşaması olarak bilinen bu yapılaşma, müziğin yaygınlaşması ve 

a amaçlı tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vermiştir. Endüstrinin 
ikinci aşaması olarak tanımlanan dönemde hayatımıza giren radyo ve televizyon teknolojilerinin müzik 

ye başlayan müziğe 
erişimini kolaylaştırmasıdır. Yirminci yüzyılın sonlarında iletişim teknolojisindeki gelişmelere bağlı 
olarak ortaya çıkan yeni medya ortamları ise müzik endüstrisinde belirgin ve köklü değişiklikler 

üstrinin bu üçüncü aşamasına damgasını vuran dijitalleşme, 
müzik üretim ve dağıtımında majör beşli olarak adlandırılan büyük müzik şirketlerinin yeni medya 

usu değişim ve dönüşümü yeni medyanın sağladığı 
olanaklar çerçevesinde değerlendirmektedir. Araştırmanın temel amacı müzik üretim ve dağıtım 
sürecinde geleneksel olarak büyük müzik şirketlerine bağımlı olan icracıların yeni medya ortamlarının 

i üretim ve dağıtım kanalları sayesinde kendi bireysel endüstrilerini nasıl oluşturduklarını 
keşfetmeye çalışmak ve bu amaçla söz konusu süreci örnekler üzerinden incelemektir. Araştırma 

ak müzik endüstrisinde yaşanan 
değişimi tartışmakta ve söz konusu değişimi “SocialBlade” sitesinde yer alan sayısal verilerle de 
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The fact that music becomes an industry and that practitioners need a publisher to commercialize it is 
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activities based on increasing sales, that is a product of this construction, which is the first stage 
music industry, constitutes the most important factor for the distribution and popularization of music. 
Along with the development and transformation of technology, radio and television have entered into our 
lives, and important changes have occurre
well. The new distribution channels that emerged during this second stage of the music industry have 
facilitated access to digitized music, providing significant opportunities for users. At t
twentieth century, as a result of developments in communication technology, new media environments 
have caused significant and radical changes in the music industry. The production and distribution of 
music in the digital environment, seen as
importance of the presence of major music companies, called major five, in new media channels.

This study asseses the change and transformation of the music industry in the context of the possibilit
provided by the new media. The aim of the research is to explore how practitioners who used to need 
major music companies for the production and distribution of music can create their own individual 
industries thanks to the new production and distribut
The research based on individual music channel samples created on Youtube, discusses the change in 
music industry and tries to put forward this change by the quantitative data provided by "SocialBlade" 
site. 

Key Words: Music Industry, New Media, Digital Music Industry, YouTube

 

1.GİRİŞ 

Yeni medya teknolojileri birçok alanda olduğu gibi müzik sektöründe de radikal bir dönüşüme neden 
olmuştur. Geleneksel olarak bakıldığında büyük ölçüde pazarı yöneten küresel plak şirketlerinin kayıt 
stüdyolarına, medya ilişkilerine, pazarlama çalışmaların
üreticileri ve icracıları dijitalleşmeyle birlikte bu sürecin kontrolünü ellerinde bulundurmaya ve son 
kullanıcıya aracısız ulaşmaya başlamışlardır. Dijital medyanın sağladığı olanaklar müzik endüstrisi 
içindeki aracı kurumları  ve onlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. Özellikle 2000'li yılların 
başında ortaya çıkan Youtube video platformunun yeni medyada  "paylaşım" ve "virallik" 
kavramlarına yeni bir anlam kazandırdığı görülmektedir. Müzik üreten ve icra ed
mekandan bağımsız ve aynı zamanda ücretsiz olarak Youtube'da içerik üreterek onu 
yaygınlaştırabilme imkanı bulmaya başlamış,  dinleyici kitlesi ise müziğe doğrudan erişim imkanı elde 
etmiştir.   

Söz konusu yeni dijital müzik alışkanlık
dönüştürürken müziğin tanıtımı ve pazarlanması da dijital ortamda yoğunlaşmaya başlamıştır. 
Tüketiciler açısından bakıldığında geleneksel kaset ve CD satın alma alışkanlığı yerini önce tek şa
satın alabilmeye, ardından yıllık abonelikler ya da servisler aracılığıyla küresel müzik üretimlerinin 
tümüne ulaşmaya bırakmıştır.  Bireysel müzik icracıları geniş kitlelere ulaşma ve tanıtım çalışmaları 
bakımından televizyon, radyo gibi geleneksel ki
ihtiyaç duymadan sosyal medya platformlarında takipçileriyle bire bir iletişim kurarak müziklerini 
yaygınlaştırma fırsatına sahip olmuşlardır. Tüm bu gelişmeler ekseninde Youtube platformu 
profesyonel müzik icracılarına olduğu 
sağladığı kolaylıklar nedeniyle yeni iş ve eğlence modellerinin gelişmesine uygun bir ortam 
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activities based on increasing sales, that is a product of this construction, which is the first stage 
music industry, constitutes the most important factor for the distribution and popularization of music. 
Along with the development and transformation of technology, radio and television have entered into our 
lives, and important changes have occurred in the distribution of music and in the production channels as 
well. The new distribution channels that emerged during this second stage of the music industry have 
facilitated access to digitized music, providing significant opportunities for users. At t
twentieth century, as a result of developments in communication technology, new media environments 
have caused significant and radical changes in the music industry. The production and distribution of 
music in the digital environment, seen as the third stage of the music industry, is increasing the 
importance of the presence of major music companies, called major five, in new media channels.

This study asseses the change and transformation of the music industry in the context of the possibilit
provided by the new media. The aim of the research is to explore how practitioners who used to need 
major music companies for the production and distribution of music can create their own individual 
industries thanks to the new production and distribution channels provided by new media environments. 
The research based on individual music channel samples created on Youtube, discusses the change in 
music industry and tries to put forward this change by the quantitative data provided by "SocialBlade" 

Music Industry, New Media, Digital Music Industry, YouTube 

Yeni medya teknolojileri birçok alanda olduğu gibi müzik sektöründe de radikal bir dönüşüme neden 
olmuştur. Geleneksel olarak bakıldığında büyük ölçüde pazarı yöneten küresel plak şirketlerinin kayıt 
stüdyolarına, medya ilişkilerine, pazarlama çalışmalarına ve dağıtım ağlarına bağımlı olan müzik 
üreticileri ve icracıları dijitalleşmeyle birlikte bu sürecin kontrolünü ellerinde bulundurmaya ve son 
kullanıcıya aracısız ulaşmaya başlamışlardır. Dijital medyanın sağladığı olanaklar müzik endüstrisi 

cı kurumları  ve onlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. Özellikle 2000'li yılların 
başında ortaya çıkan Youtube video platformunun yeni medyada  "paylaşım" ve "virallik" 
kavramlarına yeni bir anlam kazandırdığı görülmektedir. Müzik üreten ve icra eden bireyler zaman ve 
mekandan bağımsız ve aynı zamanda ücretsiz olarak Youtube'da içerik üreterek onu 
yaygınlaştırabilme imkanı bulmaya başlamış,  dinleyici kitlesi ise müziğe doğrudan erişim imkanı elde 

Söz konusu yeni dijital müzik alışkanlıkları müzik endüstrisini neredeyse tümüyle dijital bir endüstriye 
dönüştürürken müziğin tanıtımı ve pazarlanması da dijital ortamda yoğunlaşmaya başlamıştır. 
Tüketiciler açısından bakıldığında geleneksel kaset ve CD satın alma alışkanlığı yerini önce tek şa
satın alabilmeye, ardından yıllık abonelikler ya da servisler aracılığıyla küresel müzik üretimlerinin 
tümüne ulaşmaya bırakmıştır.  Bireysel müzik icracıları geniş kitlelere ulaşma ve tanıtım çalışmaları 
bakımından televizyon, radyo gibi geleneksel kitle iletişim araçlarına ya da billboard reklamlarına 
ihtiyaç duymadan sosyal medya platformlarında takipçileriyle bire bir iletişim kurarak müziklerini 
yaygınlaştırma fırsatına sahip olmuşlardır. Tüm bu gelişmeler ekseninde Youtube platformu 

zik icracılarına olduğu kadar bağımsız ve amatör müzisyenlere ve müzik tüketicilerine 
sağladığı kolaylıklar nedeniyle yeni iş ve eğlence modellerinin gelişmesine uygun bir ortam 

activities based on increasing sales, that is a product of this construction, which is the first stage of the 
music industry, constitutes the most important factor for the distribution and popularization of music. 
Along with the development and transformation of technology, radio and television have entered into our 

d in the distribution of music and in the production channels as 
well. The new distribution channels that emerged during this second stage of the music industry have 
facilitated access to digitized music, providing significant opportunities for users. At the end of the 
twentieth century, as a result of developments in communication technology, new media environments 
have caused significant and radical changes in the music industry. The production and distribution of 

the third stage of the music industry, is increasing the 
importance of the presence of major music companies, called major five, in new media channels. 

This study asseses the change and transformation of the music industry in the context of the possibilities 
provided by the new media. The aim of the research is to explore how practitioners who used to need 
major music companies for the production and distribution of music can create their own individual 

ion channels provided by new media environments. 
The research based on individual music channel samples created on Youtube, discusses the change in 
music industry and tries to put forward this change by the quantitative data provided by "SocialBlade" 

Yeni medya teknolojileri birçok alanda olduğu gibi müzik sektöründe de radikal bir dönüşüme neden 
olmuştur. Geleneksel olarak bakıldığında büyük ölçüde pazarı yöneten küresel plak şirketlerinin kayıt 

a ve dağıtım ağlarına bağımlı olan müzik 
üreticileri ve icracıları dijitalleşmeyle birlikte bu sürecin kontrolünü ellerinde bulundurmaya ve son 
kullanıcıya aracısız ulaşmaya başlamışlardır. Dijital medyanın sağladığı olanaklar müzik endüstrisi 

cı kurumları  ve onlara olan bağımlılığı ortadan kaldırmıştır. Özellikle 2000'li yılların 
başında ortaya çıkan Youtube video platformunun yeni medyada  "paylaşım" ve "virallik" 

en bireyler zaman ve 
mekandan bağımsız ve aynı zamanda ücretsiz olarak Youtube'da içerik üreterek onu 
yaygınlaştırabilme imkanı bulmaya başlamış,  dinleyici kitlesi ise müziğe doğrudan erişim imkanı elde 

ları müzik endüstrisini neredeyse tümüyle dijital bir endüstriye 
dönüştürürken müziğin tanıtımı ve pazarlanması da dijital ortamda yoğunlaşmaya başlamıştır. 
Tüketiciler açısından bakıldığında geleneksel kaset ve CD satın alma alışkanlığı yerini önce tek şarkı 
satın alabilmeye, ardından yıllık abonelikler ya da servisler aracılığıyla küresel müzik üretimlerinin 
tümüne ulaşmaya bırakmıştır.  Bireysel müzik icracıları geniş kitlelere ulaşma ve tanıtım çalışmaları 

tle iletişim araçlarına ya da billboard reklamlarına 
ihtiyaç duymadan sosyal medya platformlarında takipçileriyle bire bir iletişim kurarak müziklerini 
yaygınlaştırma fırsatına sahip olmuşlardır. Tüm bu gelişmeler ekseninde Youtube platformu 

ve müzik tüketicilerine 
sağladığı kolaylıklar nedeniyle yeni iş ve eğlence modellerinin gelişmesine uygun bir ortam 
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yaratmıştır. Müzik sektörü bu bağlamda yaratıcı içerik üretimi ve dijital müzi
büyümeye devam etmektedir. 

Bu araştırma müzik endüstrisinin yeni medya teknolojilerine bağlı olarak geçirdiği değişimi 
görebilmek amacıyla Socialblade sitesi örneğini analiz etmektedir. Youtube ortaklığıyla çalışmakta 
olan Socialblade sitesinden kesitsel olarak alınan sayısal veriler aracılığıyla yeni medyanın bireysel 
müzik üretim ve dağıtımında yarattığı değişim ve aynı zamanda sosyal medyada yeniden inşa edilen 
müzisyen/dinleyici ilişkisi ortaya konmaya çalışılmaktadır.

2. Kültür Endüstrisi İçerisinde Müzik Endüstrisi

Kültür endüstrisi kavramı ilk olarak Adorno ve Horkheimer’ın “Aydınlanmanın Diyalektiği” kitabında 
kullanılmıştır. Adorno ve Horkheimer’a göre kültür endüstrisi, kültürden farklıdır. Kültür endüstrisi 
bildiğimiz şeylere yeni bir anlam yükleyerek karşımıza çıkarır. Sanat, edebiyat gibi tüm dallarda 
kitleler tarafından tüketilmesi imkanlı olan ve tüketimi belirleyen ürünler planlı bir şekilde üretilir. 
Kültür endüstrisi tüm dalları birbirine iç içe geçmiş bir şekilde pazarla
binlerce yıl birbirinden ayrılan yüksek kültür ve alt kültür birleşmeye zorlanır. Endüstrileşmiş 
toplumlarda kitleler kültür endüstrisi için birincil değil ikincildir. Yani toplum, planlanmış ve 
belirlenmiş bir şekilde özne değil nesne konumundadır (Adorno; 2016:109

Kültür endüstrisi kavramı modern dönemin toplumsal ve ekonomik yapılanması sonucunda ortaya 
çıkan bir kavramdır. Kültür endüstrisi içerisinde müziği kapitalist üretim biçimi ve ilişkileri içinde ele 
almak gerekmektedir. Çünkü müzik, yanına endüstri kavramı geldiği günden bugüne kültürel 
kurumlar ve örgütlenmeler ile bütünleşik bir şekilde ilerler. Kapitalist ideolojileri ve kültürel ilişkileri 
destekleyen müzik üretimi, bu pazarın yapısının temel ürün biçimidir (E

Binlerce yıldır halkların oluşturduğu kültür, endüstrileşen toplumlar ile birlikte kapital düzenin 
hakimiyetine geçerek dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm ile birlikte popüler kültür olarak adlandırılan 
ve hayatımızın hemen her noktasında 
önemlisi ise müziktir. Çünkü müzik hem kültürel hem de ekonomik yapısı itibari ile geçmişten bugüne 
toplumları etkileme gücüne sahip en önemli kültür ürünüdür. Popüler kültür geleneksel ürünleri de 
koruyarak ticaretin içinde yer almıştır. Bu nedenle müzik popüler kültürle ilişkilendirilmektedir. 
Kültürel bir ürün olan müziğin günümüzdeki işlevi ve anlamı büyük oranda değişmiştir. Bugün 
müziği, endüstriyel müzik olarak ifade etmek pekala mümkündür. Kü
dönüşen kültür, modernizm sonrası hareketler ile popüler müzik evrenini duygu ve melodi 
yoğunluğundan almış ve teknoloji destekli üretim haline getirmiştir. Bilgisayar destekli müziğin seri 
üretime dönüşmesi standartlaşan ve belli kalıplara göre oluşturulan bir müzik üretimine neden 
olmuştur (Aydar; 2014: 803). 

Müziğin kültürel bir endüstri haline gelmesi, onun gösteriden uzaklaşarak tekrarlama ekonomisine 
dönüşmesi ile sağlanmıştır (Attali; 2014: 27). Basılı notaların ür
dağıtım faaliyetleri insanın sahip olduğu doğal araçlar yoluyla gerçekleşmiştir. Matbaanın icadı ve ses 
kayıt teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde müziğin üretimi materyalleşirken, müziğe ulaşmak için 
zaman ve yer bakımından aynılık sınırları ortadan kalkmaya başlamıştır. Müzik, yaratıcısının 
kontrolünden giderek uzaklaşırken daha fazla meta haline gelmiştir ve bugün müzik endüstrisi 
dünyanın en zengin kültürel endüstrilerinden birisini oluşturmaktadır. Müziği endüstril
kanalları müzik ekonomisini bir emtia haline getirmiştir. Müziğin kullanım biçimi ve değeri psikolojik 
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yaratmıştır. Müzik sektörü bu bağlamda yaratıcı içerik üretimi ve dijital müzik ekonomisi yönünde 

müzik endüstrisinin yeni medya teknolojilerine bağlı olarak geçirdiği değişimi 
görebilmek amacıyla Socialblade sitesi örneğini analiz etmektedir. Youtube ortaklığıyla çalışmakta 

itesinden kesitsel olarak alınan sayısal veriler aracılığıyla yeni medyanın bireysel 
müzik üretim ve dağıtımında yarattığı değişim ve aynı zamanda sosyal medyada yeniden inşa edilen 
müzisyen/dinleyici ilişkisi ortaya konmaya çalışılmaktadır. 

strisi İçerisinde Müzik Endüstrisi 

Kültür endüstrisi kavramı ilk olarak Adorno ve Horkheimer’ın “Aydınlanmanın Diyalektiği” kitabında 
kullanılmıştır. Adorno ve Horkheimer’a göre kültür endüstrisi, kültürden farklıdır. Kültür endüstrisi 

eni bir anlam yükleyerek karşımıza çıkarır. Sanat, edebiyat gibi tüm dallarda 
kitleler tarafından tüketilmesi imkanlı olan ve tüketimi belirleyen ürünler planlı bir şekilde üretilir. 
Kültür endüstrisi tüm dalları birbirine iç içe geçmiş bir şekilde pazarlar. Endüstrileşme öncesinde 
binlerce yıl birbirinden ayrılan yüksek kültür ve alt kültür birleşmeye zorlanır. Endüstrileşmiş 
toplumlarda kitleler kültür endüstrisi için birincil değil ikincildir. Yani toplum, planlanmış ve 

nesne konumundadır (Adorno; 2016:109-110). 

Kültür endüstrisi kavramı modern dönemin toplumsal ve ekonomik yapılanması sonucunda ortaya 
çıkan bir kavramdır. Kültür endüstrisi içerisinde müziği kapitalist üretim biçimi ve ilişkileri içinde ele 

ktedir. Çünkü müzik, yanına endüstri kavramı geldiği günden bugüne kültürel 
kurumlar ve örgütlenmeler ile bütünleşik bir şekilde ilerler. Kapitalist ideolojileri ve kültürel ilişkileri 
destekleyen müzik üretimi, bu pazarın yapısının temel ürün biçimidir (Erdoğan; 2000: 10). 

Binlerce yıldır halkların oluşturduğu kültür, endüstrileşen toplumlar ile birlikte kapital düzenin 
hakimiyetine geçerek dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm ile birlikte popüler kültür olarak adlandırılan 
ve hayatımızın hemen her noktasında etkisini gösteren kültür ürünleri doğmuştur. Bunlardan en 
önemlisi ise müziktir. Çünkü müzik hem kültürel hem de ekonomik yapısı itibari ile geçmişten bugüne 
toplumları etkileme gücüne sahip en önemli kültür ürünüdür. Popüler kültür geleneksel ürünleri de 
koruyarak ticaretin içinde yer almıştır. Bu nedenle müzik popüler kültürle ilişkilendirilmektedir. 
Kültürel bir ürün olan müziğin günümüzdeki işlevi ve anlamı büyük oranda değişmiştir. Bugün 
müziği, endüstriyel müzik olarak ifade etmek pekala mümkündür. Kültür endüstrisi ile bütüncül olarak 
dönüşen kültür, modernizm sonrası hareketler ile popüler müzik evrenini duygu ve melodi 
yoğunluğundan almış ve teknoloji destekli üretim haline getirmiştir. Bilgisayar destekli müziğin seri 

n ve belli kalıplara göre oluşturulan bir müzik üretimine neden 

Müziğin kültürel bir endüstri haline gelmesi, onun gösteriden uzaklaşarak tekrarlama ekonomisine 
dönüşmesi ile sağlanmıştır (Attali; 2014: 27). Basılı notaların üretiminden önce müziğin üretim ve 
dağıtım faaliyetleri insanın sahip olduğu doğal araçlar yoluyla gerçekleşmiştir. Matbaanın icadı ve ses 
kayıt teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde müziğin üretimi materyalleşirken, müziğe ulaşmak için 

mından aynılık sınırları ortadan kalkmaya başlamıştır. Müzik, yaratıcısının 
kontrolünden giderek uzaklaşırken daha fazla meta haline gelmiştir ve bugün müzik endüstrisi 
dünyanın en zengin kültürel endüstrilerinden birisini oluşturmaktadır. Müziği endüstril
kanalları müzik ekonomisini bir emtia haline getirmiştir. Müziğin kullanım biçimi ve değeri psikolojik 

k ekonomisi yönünde 

müzik endüstrisinin yeni medya teknolojilerine bağlı olarak geçirdiği değişimi 
görebilmek amacıyla Socialblade sitesi örneğini analiz etmektedir. Youtube ortaklığıyla çalışmakta 

itesinden kesitsel olarak alınan sayısal veriler aracılığıyla yeni medyanın bireysel 
müzik üretim ve dağıtımında yarattığı değişim ve aynı zamanda sosyal medyada yeniden inşa edilen 

Kültür endüstrisi kavramı ilk olarak Adorno ve Horkheimer’ın “Aydınlanmanın Diyalektiği” kitabında 
kullanılmıştır. Adorno ve Horkheimer’a göre kültür endüstrisi, kültürden farklıdır. Kültür endüstrisi 

eni bir anlam yükleyerek karşımıza çıkarır. Sanat, edebiyat gibi tüm dallarda 
kitleler tarafından tüketilmesi imkanlı olan ve tüketimi belirleyen ürünler planlı bir şekilde üretilir. 

r. Endüstrileşme öncesinde 
binlerce yıl birbirinden ayrılan yüksek kültür ve alt kültür birleşmeye zorlanır. Endüstrileşmiş 
toplumlarda kitleler kültür endüstrisi için birincil değil ikincildir. Yani toplum, planlanmış ve 

Kültür endüstrisi kavramı modern dönemin toplumsal ve ekonomik yapılanması sonucunda ortaya 
çıkan bir kavramdır. Kültür endüstrisi içerisinde müziği kapitalist üretim biçimi ve ilişkileri içinde ele 

ktedir. Çünkü müzik, yanına endüstri kavramı geldiği günden bugüne kültürel 
kurumlar ve örgütlenmeler ile bütünleşik bir şekilde ilerler. Kapitalist ideolojileri ve kültürel ilişkileri 

rdoğan; 2000: 10).  

Binlerce yıldır halkların oluşturduğu kültür, endüstrileşen toplumlar ile birlikte kapital düzenin 
hakimiyetine geçerek dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşüm ile birlikte popüler kültür olarak adlandırılan 

etkisini gösteren kültür ürünleri doğmuştur. Bunlardan en 
önemlisi ise müziktir. Çünkü müzik hem kültürel hem de ekonomik yapısı itibari ile geçmişten bugüne 
toplumları etkileme gücüne sahip en önemli kültür ürünüdür. Popüler kültür geleneksel ürünleri de 
koruyarak ticaretin içinde yer almıştır. Bu nedenle müzik popüler kültürle ilişkilendirilmektedir. 
Kültürel bir ürün olan müziğin günümüzdeki işlevi ve anlamı büyük oranda değişmiştir. Bugün 

ltür endüstrisi ile bütüncül olarak 
dönüşen kültür, modernizm sonrası hareketler ile popüler müzik evrenini duygu ve melodi 
yoğunluğundan almış ve teknoloji destekli üretim haline getirmiştir. Bilgisayar destekli müziğin seri 

n ve belli kalıplara göre oluşturulan bir müzik üretimine neden 

Müziğin kültürel bir endüstri haline gelmesi, onun gösteriden uzaklaşarak tekrarlama ekonomisine 
etiminden önce müziğin üretim ve 

dağıtım faaliyetleri insanın sahip olduğu doğal araçlar yoluyla gerçekleşmiştir. Matbaanın icadı ve ses 
kayıt teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde müziğin üretimi materyalleşirken, müziğe ulaşmak için 

mından aynılık sınırları ortadan kalkmaya başlamıştır. Müzik, yaratıcısının 
kontrolünden giderek uzaklaşırken daha fazla meta haline gelmiştir ve bugün müzik endüstrisi 
dünyanın en zengin kültürel endüstrilerinden birisini oluşturmaktadır. Müziği endüstrileştiren dağıtım 
kanalları müzik ekonomisini bir emtia haline getirmiştir. Müziğin kullanım biçimi ve değeri psikolojik 
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ve kültürel bir karakter taşımaktadır ancak dinleyiciyi buna teşvik eden endüstri için müzik, sadece 
pazarlanması gereken bir maldır (Erd

3. Tarihsel Gelişim Sürecinde Müzik Endüstrisinin Evrimi

Müziğin bir endüstrisi olarak anılması 19. Yüzyıl endüstrileşme sürecine dayanmaktadır. Müziğin bir 
tüketim malzemesi olabilmesi için parasal değerini belirleme ihtiyacı doğmuştur. B
yaratıcılarının, yani eser sahiplerinin yarattığı müziğin kendine ait olduğunu iddia etmesi ve onu 
ticarileştirecek bir girişimciye ihtiyaç duyması müzik endüstrisinin ilk adımlarını oluşturmaktadır. 
Endüstri içerisindeki bu girişimciler ya
sayılan matbaa ile birlikte basılı notaların seri üretimi mümkün olmuştur ve kitlesel üretime geçilmeye 
başlanmıştır (Attali, 2014: 68). “Tin Pan Alley” olarak adlandırılan New York merkezli mü
şirketleri notaların seri üretimi ile sanatçı eserlerinin dağıtım ve tanıtım işini üstlenmişlerdir. 
Endüstrinin en temel hedefi ev içi tüketimdir. Çünkü notaların seri üretimine kadar sadece belli bir 
gruba hitap eden müzik, notaların seri üretim
(Çelikcan, 1996: 42). Müzik endüstrisinin bu ilk evresinde yayıncı şirketler müzik eserlerini satın alıp 
partisyonlarından satışından gelir elde ederken, eser sahipleri yayıncı şirketlerin yaptığı tanı
sonucunda konserlere olan talebi arttırıp, konser bileti satışlarından gelir elde etmektedirler.

Müzik endüstrisinin ikinci evresi ses kayıt teknolojisinin gelişmesi ile gerçekleşmiştir. Edison’un 
1877’de icat ettiği fonograf ses kaydının dönüm nokt
kullanılarak kitlesel bir tüketim malzemesine dönüşmesi ise 1887’de Emile Berliner ile doğmuştur. 
Berliner’ın, Edison’un fonografından bağımsız olarak icat ettiği “gramofon” ile düz bir disk 
çalınabilmektedir. Aynı sene “American Gramophon Company” kurulmuştur ve böylelikle şirket ilk 
ticari adımları atmak için fuarlarda eğlence aleti olarak gramofonu kullanmaya başlamıştır. Öyle ki 
şirket bir deliğe atılan madeni para ile çalışan gramofonlar üretir. Bugün hala ku
adına “juke box” denilen bir alet ile ortamda bulunan herkes için müzik tüketilir duruma gelmiştir. 
Devam eden süreçte Emile Berliner’ın dakikada 70 ila 90 kez dönen düz plağı yaratması sonucunda 
müzik artık stoklanmaktadır ve dolayısıy
112). Yaşanan bu süreçler müziğin artık bir endüstri haline dönüşmesini sağlarken tüketimi kolektif 
olmaktan çıkıp kitlesele dönüşmesine neden olmuştur.

Müziğin üçüncü evresi olan ve endüstrisinin
hayatımıza girmesi ile olmuştur. 1920’li yıllardan itibaren radyo ile birlikte müzik endüstrisi, en temel 
hedefi olan ev içi tüketimi tam anlamıyla gerçekleştirmiştir. Radyo ile birlikte sinema ve televi
hayatımıza girmesi ile birlikte müzik endüstrisi artık birer gösteri ekonomisi de elde etmeye 
başlamıştır (Frith, 1996: 74). Öyle ki 1920 senesinde Amerika’da Chelmsford’da ilk kez bir konser 
radyodan yayınlanmıştır. Yaşanan bu büyük devrim ile insa
mecburiyetinin artık olmadığı ve evlerinden istedikleri müziği ücretsiz dinleyebildiklerini 
görmüşlerdir (Attali, 2014: 121). İkinci Dünya Savaş’ından sonra Columbia şirketinin 33devirlik plak 
formatını üretmesi ve RCA-Victor’un 45 devirlik plak formatını üretmesi o zamana kadar görülmemiş 
bir kalitede müzik dinleme olanağı sağlamıştır (Pekman, 2003: 209).

Müzik endüstrisinde bu dönemde şekillenmeye başlayan üç temel firma tipi vardır. İlki kendi 
ürünlerini imal eden, dağıtan ve tanıtan firmalar. Bu firmalar bugünde varlıklarını devam ettiren ve 
majör beşli olarak adlandırılan Warner

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
Science & Media Studies Congress 

Studies 

259 

ve kültürel bir karakter taşımaktadır ancak dinleyiciyi buna teşvik eden endüstri için müzik, sadece 
pazarlanması gereken bir maldır (Erdoğan; 2000: 10). 

3. Tarihsel Gelişim Sürecinde Müzik Endüstrisinin Evrimi 

Müziğin bir endüstrisi olarak anılması 19. Yüzyıl endüstrileşme sürecine dayanmaktadır. Müziğin bir 
tüketim malzemesi olabilmesi için parasal değerini belirleme ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle müzik 
yaratıcılarının, yani eser sahiplerinin yarattığı müziğin kendine ait olduğunu iddia etmesi ve onu 
ticarileştirecek bir girişimciye ihtiyaç duyması müzik endüstrisinin ilk adımlarını oluşturmaktadır. 
Endüstri içerisindeki bu girişimciler yayıncılardır. Müzik endüstrisinin en önemli teknolojik gelişimi 
sayılan matbaa ile birlikte basılı notaların seri üretimi mümkün olmuştur ve kitlesel üretime geçilmeye 
başlanmıştır (Attali, 2014: 68). “Tin Pan Alley” olarak adlandırılan New York merkezli mü
şirketleri notaların seri üretimi ile sanatçı eserlerinin dağıtım ve tanıtım işini üstlenmişlerdir. 
Endüstrinin en temel hedefi ev içi tüketimdir. Çünkü notaların seri üretimine kadar sadece belli bir 
gruba hitap eden müzik, notaların seri üretim ile aynı zamanda kitlesel bir tüketimde elde etmiştir 
(Çelikcan, 1996: 42). Müzik endüstrisinin bu ilk evresinde yayıncı şirketler müzik eserlerini satın alıp 
partisyonlarından satışından gelir elde ederken, eser sahipleri yayıncı şirketlerin yaptığı tanı
sonucunda konserlere olan talebi arttırıp, konser bileti satışlarından gelir elde etmektedirler.

Müzik endüstrisinin ikinci evresi ses kayıt teknolojisinin gelişmesi ile gerçekleşmiştir. Edison’un 
1877’de icat ettiği fonograf ses kaydının dönüm noktası olmuştur. Müziğin ses kaydı teknolojisi 
kullanılarak kitlesel bir tüketim malzemesine dönüşmesi ise 1887’de Emile Berliner ile doğmuştur. 
Berliner’ın, Edison’un fonografından bağımsız olarak icat ettiği “gramofon” ile düz bir disk 

nı sene “American Gramophon Company” kurulmuştur ve böylelikle şirket ilk 
ticari adımları atmak için fuarlarda eğlence aleti olarak gramofonu kullanmaya başlamıştır. Öyle ki 
şirket bir deliğe atılan madeni para ile çalışan gramofonlar üretir. Bugün hala kullanılmakta olan ve 
adına “juke box” denilen bir alet ile ortamda bulunan herkes için müzik tüketilir duruma gelmiştir. 
Devam eden süreçte Emile Berliner’ın dakikada 70 ila 90 kez dönen düz plağı yaratması sonucunda 
müzik artık stoklanmaktadır ve dolayısıyla satılma imkanları daha kolay olmuştur (Attali, 2014: 109
112). Yaşanan bu süreçler müziğin artık bir endüstri haline dönüşmesini sağlarken tüketimi kolektif 
olmaktan çıkıp kitlesele dönüşmesine neden olmuştur. 

Müziğin üçüncü evresi olan ve endüstrisinin oligopol yapıya dönüşümüne neden olan dönem radyonu 
hayatımıza girmesi ile olmuştur. 1920’li yıllardan itibaren radyo ile birlikte müzik endüstrisi, en temel 
hedefi olan ev içi tüketimi tam anlamıyla gerçekleştirmiştir. Radyo ile birlikte sinema ve televi
hayatımıza girmesi ile birlikte müzik endüstrisi artık birer gösteri ekonomisi de elde etmeye 
başlamıştır (Frith, 1996: 74). Öyle ki 1920 senesinde Amerika’da Chelmsford’da ilk kez bir konser 
radyodan yayınlanmıştır. Yaşanan bu büyük devrim ile insanlar, müzik dinlemek için bilet alma 
mecburiyetinin artık olmadığı ve evlerinden istedikleri müziği ücretsiz dinleyebildiklerini 
görmüşlerdir (Attali, 2014: 121). İkinci Dünya Savaş’ından sonra Columbia şirketinin 33devirlik plak 

Victor’un 45 devirlik plak formatını üretmesi o zamana kadar görülmemiş 
bir kalitede müzik dinleme olanağı sağlamıştır (Pekman, 2003: 209). 

Müzik endüstrisinde bu dönemde şekillenmeye başlayan üç temel firma tipi vardır. İlki kendi 
ğıtan ve tanıtan firmalar. Bu firmalar bugünde varlıklarını devam ettiren ve 

majör beşli olarak adlandırılan Warner-WEA, Sony, Universal, EMI ve BMG’dir. İkinci firma tipi 

ve kültürel bir karakter taşımaktadır ancak dinleyiciyi buna teşvik eden endüstri için müzik, sadece 

Müziğin bir endüstrisi olarak anılması 19. Yüzyıl endüstrileşme sürecine dayanmaktadır. Müziğin bir 
u nedenle müzik 

yaratıcılarının, yani eser sahiplerinin yarattığı müziğin kendine ait olduğunu iddia etmesi ve onu 
ticarileştirecek bir girişimciye ihtiyaç duyması müzik endüstrisinin ilk adımlarını oluşturmaktadır. 

yıncılardır. Müzik endüstrisinin en önemli teknolojik gelişimi 
sayılan matbaa ile birlikte basılı notaların seri üretimi mümkün olmuştur ve kitlesel üretime geçilmeye 
başlanmıştır (Attali, 2014: 68). “Tin Pan Alley” olarak adlandırılan New York merkezli müzik yapım 
şirketleri notaların seri üretimi ile sanatçı eserlerinin dağıtım ve tanıtım işini üstlenmişlerdir. 
Endüstrinin en temel hedefi ev içi tüketimdir. Çünkü notaların seri üretimine kadar sadece belli bir 

ile aynı zamanda kitlesel bir tüketimde elde etmiştir 
(Çelikcan, 1996: 42). Müzik endüstrisinin bu ilk evresinde yayıncı şirketler müzik eserlerini satın alıp 
partisyonlarından satışından gelir elde ederken, eser sahipleri yayıncı şirketlerin yaptığı tanıtımlar 
sonucunda konserlere olan talebi arttırıp, konser bileti satışlarından gelir elde etmektedirler. 

Müzik endüstrisinin ikinci evresi ses kayıt teknolojisinin gelişmesi ile gerçekleşmiştir. Edison’un 
ası olmuştur. Müziğin ses kaydı teknolojisi 

kullanılarak kitlesel bir tüketim malzemesine dönüşmesi ise 1887’de Emile Berliner ile doğmuştur. 
Berliner’ın, Edison’un fonografından bağımsız olarak icat ettiği “gramofon” ile düz bir disk 

nı sene “American Gramophon Company” kurulmuştur ve böylelikle şirket ilk 
ticari adımları atmak için fuarlarda eğlence aleti olarak gramofonu kullanmaya başlamıştır. Öyle ki 

llanılmakta olan ve 
adına “juke box” denilen bir alet ile ortamda bulunan herkes için müzik tüketilir duruma gelmiştir. 
Devam eden süreçte Emile Berliner’ın dakikada 70 ila 90 kez dönen düz plağı yaratması sonucunda 

la satılma imkanları daha kolay olmuştur (Attali, 2014: 109-
112). Yaşanan bu süreçler müziğin artık bir endüstri haline dönüşmesini sağlarken tüketimi kolektif 

oligopol yapıya dönüşümüne neden olan dönem radyonu 
hayatımıza girmesi ile olmuştur. 1920’li yıllardan itibaren radyo ile birlikte müzik endüstrisi, en temel 
hedefi olan ev içi tüketimi tam anlamıyla gerçekleştirmiştir. Radyo ile birlikte sinema ve televizyonun 
hayatımıza girmesi ile birlikte müzik endüstrisi artık birer gösteri ekonomisi de elde etmeye 
başlamıştır (Frith, 1996: 74). Öyle ki 1920 senesinde Amerika’da Chelmsford’da ilk kez bir konser 

nlar, müzik dinlemek için bilet alma 
mecburiyetinin artık olmadığı ve evlerinden istedikleri müziği ücretsiz dinleyebildiklerini 
görmüşlerdir (Attali, 2014: 121). İkinci Dünya Savaş’ından sonra Columbia şirketinin 33devirlik plak 

Victor’un 45 devirlik plak formatını üretmesi o zamana kadar görülmemiş 

Müzik endüstrisinde bu dönemde şekillenmeye başlayan üç temel firma tipi vardır. İlki kendi 
ğıtan ve tanıtan firmalar. Bu firmalar bugünde varlıklarını devam ettiren ve 

WEA, Sony, Universal, EMI ve BMG’dir. İkinci firma tipi 
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majör firmalarla üretim ve dağıtım konularından anlaşmalar yaparak çalışan küçük, ba
firmalardır. Son firma tipi ise yeni bağımsızlardır. Plak imalatçılarıyla parça başı çalışmakta ve özel 
dağıtım firmaları ile dağıtımlarını yapan firmalardır (Kırca, 1993: 42). Yaşanan bu teknolojik 
gelişmeleri büyük ölçüde elinde bulunduran majör f
ile endüstride önemli oranda söz sahibi olsalar dahi, altmış yıllık oligopol yapılarında köklü değişim 
ve dönüşüm yaşanmasını engelleyememişlerdir. Bu değişimi ve dönüşümü sağlayan ise internettir.

3.1. Müzik Endüstrisi ve Yeni Medya 

1980'li yıllarda analog formatların aksine dijital formatın tanıtımıyla başlayarak teknolojik ilerlemeler, 
müzik kayıt endüstrisinin katı altyapısını yıkmaya başlamıştır. Bu değişim, oligopolü yarım y
aşkın bir süredir güçlü tutan üretim, dağıtım ve tanıtımdaki engellerin çoğunu etkili bir şekilde ortadan 
kaldırmıştır. 

Müzik endüstrisinin teknoloji odaklı dönüşümünün ardındaki nedenler müzik dünyasının geleneksel 
çalışma düzeninde olduğu bir döne
olanın temelini oluşturan iki teknolojik gelişme olmuştur (Dolata, 2011: 7). 1981'de, Sony ile 
Philips'in işbirliğiyle geliştirilen kompakt disk (CD) tanıtılmıştır ve on yıldan daha kısa bir süre
yaygın olarak kullanılan ilk dijital format haline gelen kayıtların satışlarını geçmiştir. 1986'da Sony ve 
Phillips, müzik formatları kaydetmek ve oynatmak için bir dijital ses kayıt cihazı (DAT) 
yaratmışlardır. Bununla birlikte 1990'lı yıllarda sabit d
depolama aygıtları da giderek daha ucuz, portatif ve büyük miktarda veri tutma kabiliyetine sahip 
olmuştur (Gamal, 2012: 9-11). Bu durum müziğe ulaşım açısından dağıtım ve tanıtım kanallarında 
köklü değişiklikleri beraberinde getirmiştir ve aynı zamanda kopyalama teknolojisi müzik 
endüstrisinin en büyük sorunu haline gelmiştir.

1990'lı yılların ortalarında internetin geçici kullanımından sonra kişisel kullanım artışa geçmiştir. 
Bilgisayarlar ve yeni iletişim teknolojileri daha fazla ev içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Aynı 
dönemlerde MP3 adı verilen ve yeni bir format olan MPEG
projesinin ürünü olarak tanıtılmıştır. Bu durum endüstrisinin yaşadığı en önemli ikinci büy
değişimdir. MP3, ses dosyalarını diğer yöntemlerin yanı sıra İnternet üzerinden kolaylıkla 
aktarılabilen ve kişisel bilgisayarlara sığabilen bir boyuta sıkıştırarak işlev gören bir formattır (Gamal, 
2012: 10). 1999’da Shawn Fanning ve Sean Parker 
ile “peer-to-peer (P2P)” eşler arası dosya paylaşım platformu kurmuşlardır (Günther, 2016: 1). 
Yaşanan bu köklü değişim, müzik endüstrisinin yakın zamanda çok daha fazla etkileşimsellik özelliği 
bulunan ve fiziksel satışı zorunlu kılmayan yeni medya ortamlarına mecbur kalacağının habercisi 
olmuştur. 

İnternet kullanımındaki artış ve yeni bir dijital formatın geliştirilmesi, müzik endüstrisinin 
yenilenmesine zemin hazırlayan en önemli teknolojik değişimdir. Ö
MP3 çalarların temelini oluşturacak olan dosyaların aktarımı için sabit disklere hızlı bağlantı sağlayan 
USB ve FireWire harici ürünlerin piyasaya sunulması dijital müziğe olan talebin artmasını sağlamıştır. 
Yeni medya, iletişimin etkileşimli diyaloga dönüştürülmesi için web tabanlı ve mobil teknolojileri 
kullanır; böylece kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulması ve değiştirilmesi ve kişilerin 
organize, değişim ve işbirliği yapması için bir yapı sağlamakta
etkileşime izin verir, kullanıcıların içerik veya yorum eklemelerini ve gruplar oluşturmalarını mümkün 
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majör firmalarla üretim ve dağıtım konularından anlaşmalar yaparak çalışan küçük, ba
firmalardır. Son firma tipi ise yeni bağımsızlardır. Plak imalatçılarıyla parça başı çalışmakta ve özel 
dağıtım firmaları ile dağıtımlarını yapan firmalardır (Kırca, 1993: 42). Yaşanan bu teknolojik 
gelişmeleri büyük ölçüde elinde bulunduran majör firmalar, yeni gelişecek olan teknolojik değişimler 
ile endüstride önemli oranda söz sahibi olsalar dahi, altmış yıllık oligopol yapılarında köklü değişim 
ve dönüşüm yaşanmasını engelleyememişlerdir. Bu değişimi ve dönüşümü sağlayan ise internettir.

Müzik Endüstrisi ve Yeni Medya – İlk Teknolojik Değişim 

1980'li yıllarda analog formatların aksine dijital formatın tanıtımıyla başlayarak teknolojik ilerlemeler, 
müzik kayıt endüstrisinin katı altyapısını yıkmaya başlamıştır. Bu değişim, oligopolü yarım y
aşkın bir süredir güçlü tutan üretim, dağıtım ve tanıtımdaki engellerin çoğunu etkili bir şekilde ortadan 

Müzik endüstrisinin teknoloji odaklı dönüşümünün ardındaki nedenler müzik dünyasının geleneksel 
çalışma düzeninde olduğu bir dönemde başlamaktadır. Müzik endüstrisinde kontrol kaybına neden 
olanın temelini oluşturan iki teknolojik gelişme olmuştur (Dolata, 2011: 7). 1981'de, Sony ile 
Philips'in işbirliğiyle geliştirilen kompakt disk (CD) tanıtılmıştır ve on yıldan daha kısa bir süre
yaygın olarak kullanılan ilk dijital format haline gelen kayıtların satışlarını geçmiştir. 1986'da Sony ve 
Phillips, müzik formatları kaydetmek ve oynatmak için bir dijital ses kayıt cihazı (DAT) 
yaratmışlardır. Bununla birlikte 1990'lı yıllarda sabit diskler gibi kişisel bilgisayarlar için kullanılan 
depolama aygıtları da giderek daha ucuz, portatif ve büyük miktarda veri tutma kabiliyetine sahip 

11). Bu durum müziğe ulaşım açısından dağıtım ve tanıtım kanallarında 
likleri beraberinde getirmiştir ve aynı zamanda kopyalama teknolojisi müzik 

endüstrisinin en büyük sorunu haline gelmiştir. 

1990'lı yılların ortalarında internetin geçici kullanımından sonra kişisel kullanım artışa geçmiştir. 
teknolojileri daha fazla ev içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Aynı 

dönemlerde MP3 adı verilen ve yeni bir format olan MPEG-1 video ile ilgili bir Avrupa Birliği 
projesinin ürünü olarak tanıtılmıştır. Bu durum endüstrisinin yaşadığı en önemli ikinci büy
değişimdir. MP3, ses dosyalarını diğer yöntemlerin yanı sıra İnternet üzerinden kolaylıkla 
aktarılabilen ve kişisel bilgisayarlara sığabilen bir boyuta sıkıştırarak işlev gören bir formattır (Gamal, 
2012: 10). 1999’da Shawn Fanning ve Sean Parker “Napster” hizmeti adını verdikleri paylaşım sitesi 

peer (P2P)” eşler arası dosya paylaşım platformu kurmuşlardır (Günther, 2016: 1). 
Yaşanan bu köklü değişim, müzik endüstrisinin yakın zamanda çok daha fazla etkileşimsellik özelliği 

fiziksel satışı zorunlu kılmayan yeni medya ortamlarına mecbur kalacağının habercisi 

İnternet kullanımındaki artış ve yeni bir dijital formatın geliştirilmesi, müzik endüstrisinin 
yenilenmesine zemin hazırlayan en önemli teknolojik değişimdir. Özellikle aynı zamanlarda taşınabilir 
MP3 çalarların temelini oluşturacak olan dosyaların aktarımı için sabit disklere hızlı bağlantı sağlayan 
USB ve FireWire harici ürünlerin piyasaya sunulması dijital müziğe olan talebin artmasını sağlamıştır. 

iletişimin etkileşimli diyaloga dönüştürülmesi için web tabanlı ve mobil teknolojileri 
kullanır; böylece kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulması ve değiştirilmesi ve kişilerin 
organize, değişim ve işbirliği yapması için bir yapı sağlamaktadır. Sosyal medya, küresel ölçekte 
etkileşime izin verir, kullanıcıların içerik veya yorum eklemelerini ve gruplar oluşturmalarını mümkün 

majör firmalarla üretim ve dağıtım konularından anlaşmalar yaparak çalışan küçük, bağımsız 
firmalardır. Son firma tipi ise yeni bağımsızlardır. Plak imalatçılarıyla parça başı çalışmakta ve özel 
dağıtım firmaları ile dağıtımlarını yapan firmalardır (Kırca, 1993: 42). Yaşanan bu teknolojik 

irmalar, yeni gelişecek olan teknolojik değişimler 
ile endüstride önemli oranda söz sahibi olsalar dahi, altmış yıllık oligopol yapılarında köklü değişim 
ve dönüşüm yaşanmasını engelleyememişlerdir. Bu değişimi ve dönüşümü sağlayan ise internettir. 

1980'li yıllarda analog formatların aksine dijital formatın tanıtımıyla başlayarak teknolojik ilerlemeler, 
müzik kayıt endüstrisinin katı altyapısını yıkmaya başlamıştır. Bu değişim, oligopolü yarım yüzyılı 
aşkın bir süredir güçlü tutan üretim, dağıtım ve tanıtımdaki engellerin çoğunu etkili bir şekilde ortadan 

Müzik endüstrisinin teknoloji odaklı dönüşümünün ardındaki nedenler müzik dünyasının geleneksel 
mde başlamaktadır. Müzik endüstrisinde kontrol kaybına neden 

olanın temelini oluşturan iki teknolojik gelişme olmuştur (Dolata, 2011: 7). 1981'de, Sony ile 
Philips'in işbirliğiyle geliştirilen kompakt disk (CD) tanıtılmıştır ve on yıldan daha kısa bir sürede 
yaygın olarak kullanılan ilk dijital format haline gelen kayıtların satışlarını geçmiştir. 1986'da Sony ve 
Phillips, müzik formatları kaydetmek ve oynatmak için bir dijital ses kayıt cihazı (DAT) 

iskler gibi kişisel bilgisayarlar için kullanılan 
depolama aygıtları da giderek daha ucuz, portatif ve büyük miktarda veri tutma kabiliyetine sahip 

11). Bu durum müziğe ulaşım açısından dağıtım ve tanıtım kanallarında 
likleri beraberinde getirmiştir ve aynı zamanda kopyalama teknolojisi müzik 

1990'lı yılların ortalarında internetin geçici kullanımından sonra kişisel kullanım artışa geçmiştir. 
teknolojileri daha fazla ev içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Aynı 

1 video ile ilgili bir Avrupa Birliği 
projesinin ürünü olarak tanıtılmıştır. Bu durum endüstrisinin yaşadığı en önemli ikinci büyük köklü 
değişimdir. MP3, ses dosyalarını diğer yöntemlerin yanı sıra İnternet üzerinden kolaylıkla 
aktarılabilen ve kişisel bilgisayarlara sığabilen bir boyuta sıkıştırarak işlev gören bir formattır (Gamal, 

“Napster” hizmeti adını verdikleri paylaşım sitesi 
peer (P2P)” eşler arası dosya paylaşım platformu kurmuşlardır (Günther, 2016: 1). 

Yaşanan bu köklü değişim, müzik endüstrisinin yakın zamanda çok daha fazla etkileşimsellik özelliği 
fiziksel satışı zorunlu kılmayan yeni medya ortamlarına mecbur kalacağının habercisi 

İnternet kullanımındaki artış ve yeni bir dijital formatın geliştirilmesi, müzik endüstrisinin 
zellikle aynı zamanlarda taşınabilir 

MP3 çalarların temelini oluşturacak olan dosyaların aktarımı için sabit disklere hızlı bağlantı sağlayan 
USB ve FireWire harici ürünlerin piyasaya sunulması dijital müziğe olan talebin artmasını sağlamıştır. 

iletişimin etkileşimli diyaloga dönüştürülmesi için web tabanlı ve mobil teknolojileri 
kullanır; böylece kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin oluşturulması ve değiştirilmesi ve kişilerin 

dır. Sosyal medya, küresel ölçekte 
etkileşime izin verir, kullanıcıların içerik veya yorum eklemelerini ve gruplar oluşturmalarını mümkün 
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kılmaktadır (Poole, 2011: 13). İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde insanların 
müzik tüketim alışkanlıkları İnternet aracılığı ile edinmeye yönelmiştir. IFPI’nin yaptığı araştırmaya 
göre müziğin internetten tüketilmesinin başlıca nedenleri; insanların istedikleri müziği bulması (%62), 
müzik seçeneklerinin çok olması (%58), fiyat uygunluğu (%39), ücrets
satın almadan önce klip izleme (%22) olmuştur (IFPI, 2006). İnternet kullanıcıları açısından oluşan bu 
avantajlara ek olarak 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde geniş bant kapasitesi inanılmaz bir büyüme 
dönemine girmiş ve İnternet sağlayıcılarının fiyatlarını düşürerek daha fazla kullanıcıya katkıda 
bulunmuştur. 

3.2. Dijital Müzik Platformlarının Doğuşu

World wibe web’in hayatımıza girmesi ile birlikte hemen hemen tüm kitle iletişim araçlarında önemli 
derecede değişim yaşanmıştır. Yaşanan değişim sonucunda yeni medya olarak adlandırılan dijital 
mecralarda geleneksel medyaya kıyasla maliyetlerin azalması, yaratım sürecinin daha kolay hale 
gelmesi ve buna paralel olarak üretim ve dağıtım faaliyetlerinin küreselleşmesi yeni medyanın en 
önemli avantajları haline gelmiştir. Medyada yaşanan bu değişimden en çok etkilenen endüstrilerden 
biriside müzik endüstrisi olmuştur. Müziğin üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerinde kökten 
değişimler yaşanmış ve dolayısıyla müzik endüstrisinin liderleri iç
yaşanmasına neden olmuştur (akt. Oğuz, 2016: 50).

Dijital müzik dağıtımı ilk olarak müzik endüstrisi dışından bir sektör tarafından meydana gelmiştir. 
Apple bilgisayar 2003 yılında ABD'de iTunes müzik mağazasını açarak yepyeni bir t
piyasası yaratmıştır. iTunes mağazaları, endüstrinin majör şirketlerinin yanı sıra 1000'den fazla 
bağımsız firmanın kataloglarından gelen neredeyse tüm dijital repertuarları sunmuştur. Bunun yanında 
yeni bir müzik dinleme cihazı olarak 
çalarıyla Apple ilk kez ticari indirme ve donanım paketi sunabilen şirket olmuştur. Yaşanan bu 
teknolojik değişimler sonucunda müzik üretimi, dağıtımı ve tüketimi açısından köktenci bir değişim 
meydana gelmiştir (Dolata, 2011: 14). Apple Music veya iTunes Store 2003 yılının Nisan ayında 
piyasaya sürüldüğünde, yalnızca Apple’ın üretimi olan Mac bilgisayar kullanıcılarına 9.99 dolara 
kadar herhangi bir abonelik ücreti ödemeden albümleri satın alabi
önemli gelişme Ekim 2003'te Apple Müzik Mağazası ve iTunes uygulaması kişisel bilgisayar 
kullanıcılarına sunulduğunda gerçekleşmiştir. Kurulduğu Nisan 2003’den Aralık 2003'e kadar iTunes 
mağazası 20 milyon şarkı satmıştır. Di
yalnızca dijital müzik dağıtımından gelen küçük, uzmanlaşmış şirketlere göre önemli ölçüde daha 
düşük bir fiyata satmasına olanak sağlamıştır. Mac bilgisayarlar, iPod'lar ve ilerleyen dön
olan iPhone'lar ile dijital müzik arasındaki entegre ve kullanımı kolay iTunes ara yüzü, Apple'ı müzik 
endüstrisinde yeni bir platform için mükemmel bir konuma getirmiştir (Gamal, 2012: 19
bu teknolojik gelişmeler fiziki satışları 
endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. iTunes’un öncülüğü ile yasal olarak müzik dağıtımı yapan 
dijital platformlar, korsan olarak tüketilen dijital müziğin önüne bir set kurmuştur. Sonuç olarak yeni 
medya ile müzik endüstrisinin birbirini besleyerek gelişmesi, geleneksel müzik ekonomisinin dijital 
müzik ekonomisine dönüşünü sağlamıştır (Kuyucu, 2014: 30). 2003 yılında dijital müzik 
platformlarının doğuşu, müzik için devrimsel boyutta dağıtım kanalları
gelişmeler yaratmıştır. Müzik endüstrisi açısından yaşanan gelişmeler elbette tüketiciyi doğrudan 
etkilemiştir. Dijital müzik platformlarının doğuşu müzik dinleyicisinin de farklı kanallardan farklı 
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kılmaktadır (Poole, 2011: 13). İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde insanların 
anlıkları İnternet aracılığı ile edinmeye yönelmiştir. IFPI’nin yaptığı araştırmaya 

göre müziğin internetten tüketilmesinin başlıca nedenleri; insanların istedikleri müziği bulması (%62), 
müzik seçeneklerinin çok olması (%58), fiyat uygunluğu (%39), ücretsiz müzik dinleme (%23) ve 
satın almadan önce klip izleme (%22) olmuştur (IFPI, 2006). İnternet kullanıcıları açısından oluşan bu 
avantajlara ek olarak 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde geniş bant kapasitesi inanılmaz bir büyüme 

ağlayıcılarının fiyatlarını düşürerek daha fazla kullanıcıya katkıda 

3.2. Dijital Müzik Platformlarının Doğuşu 

World wibe web’in hayatımıza girmesi ile birlikte hemen hemen tüm kitle iletişim araçlarında önemli 
şanan değişim sonucunda yeni medya olarak adlandırılan dijital 

mecralarda geleneksel medyaya kıyasla maliyetlerin azalması, yaratım sürecinin daha kolay hale 
gelmesi ve buna paralel olarak üretim ve dağıtım faaliyetlerinin küreselleşmesi yeni medyanın en 
nemli avantajları haline gelmiştir. Medyada yaşanan bu değişimden en çok etkilenen endüstrilerden 

biriside müzik endüstrisi olmuştur. Müziğin üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerinde kökten 
değişimler yaşanmış ve dolayısıyla müzik endüstrisinin liderleri için de önemli değişimler 
yaşanmasına neden olmuştur (akt. Oğuz, 2016: 50). 

Dijital müzik dağıtımı ilk olarak müzik endüstrisi dışından bir sektör tarafından meydana gelmiştir. 
Apple bilgisayar 2003 yılında ABD'de iTunes müzik mağazasını açarak yepyeni bir ticari dijital müzik 
piyasası yaratmıştır. iTunes mağazaları, endüstrinin majör şirketlerinin yanı sıra 1000'den fazla 
bağımsız firmanın kataloglarından gelen neredeyse tüm dijital repertuarları sunmuştur. Bunun yanında 
yeni bir müzik dinleme cihazı olarak 2001 yılında ABD'de piyasaya sürülmüş olan iPod dijital müzik 
çalarıyla Apple ilk kez ticari indirme ve donanım paketi sunabilen şirket olmuştur. Yaşanan bu 
teknolojik değişimler sonucunda müzik üretimi, dağıtımı ve tüketimi açısından köktenci bir değişim 
meydana gelmiştir (Dolata, 2011: 14). Apple Music veya iTunes Store 2003 yılının Nisan ayında 
piyasaya sürüldüğünde, yalnızca Apple’ın üretimi olan Mac bilgisayar kullanıcılarına 9.99 dolara 
kadar herhangi bir abonelik ücreti ödemeden albümleri satın alabilme imkanı sunmuştur. Ancak en 
önemli gelişme Ekim 2003'te Apple Müzik Mağazası ve iTunes uygulaması kişisel bilgisayar 
kullanıcılarına sunulduğunda gerçekleşmiştir. Kurulduğu Nisan 2003’den Aralık 2003'e kadar iTunes 
mağazası 20 milyon şarkı satmıştır. Dijital müzik ve iTunes arasındaki ücretsiz ilişki, Apple'ın gelirleri 
yalnızca dijital müzik dağıtımından gelen küçük, uzmanlaşmış şirketlere göre önemli ölçüde daha 
düşük bir fiyata satmasına olanak sağlamıştır. Mac bilgisayarlar, iPod'lar ve ilerleyen dön
olan iPhone'lar ile dijital müzik arasındaki entegre ve kullanımı kolay iTunes ara yüzü, Apple'ı müzik 
endüstrisinde yeni bir platform için mükemmel bir konuma getirmiştir (Gamal, 2012: 19
bu teknolojik gelişmeler fiziki satışları 2003 yılından itibaren azaltmıştır ancak dijital müzik 
endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. iTunes’un öncülüğü ile yasal olarak müzik dağıtımı yapan 
dijital platformlar, korsan olarak tüketilen dijital müziğin önüne bir set kurmuştur. Sonuç olarak yeni 
medya ile müzik endüstrisinin birbirini besleyerek gelişmesi, geleneksel müzik ekonomisinin dijital 
müzik ekonomisine dönüşünü sağlamıştır (Kuyucu, 2014: 30). 2003 yılında dijital müzik 
platformlarının doğuşu, müzik için devrimsel boyutta dağıtım kanallarının olabileceğine dair güçlü 
gelişmeler yaratmıştır. Müzik endüstrisi açısından yaşanan gelişmeler elbette tüketiciyi doğrudan 
etkilemiştir. Dijital müzik platformlarının doğuşu müzik dinleyicisinin de farklı kanallardan farklı 

kılmaktadır (Poole, 2011: 13). İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde insanların 
anlıkları İnternet aracılığı ile edinmeye yönelmiştir. IFPI’nin yaptığı araştırmaya 

göre müziğin internetten tüketilmesinin başlıca nedenleri; insanların istedikleri müziği bulması (%62), 
iz müzik dinleme (%23) ve 

satın almadan önce klip izleme (%22) olmuştur (IFPI, 2006). İnternet kullanıcıları açısından oluşan bu 
avantajlara ek olarak 20. yüzyılın sonuna gelindiğinde geniş bant kapasitesi inanılmaz bir büyüme 

ağlayıcılarının fiyatlarını düşürerek daha fazla kullanıcıya katkıda 

World wibe web’in hayatımıza girmesi ile birlikte hemen hemen tüm kitle iletişim araçlarında önemli 
şanan değişim sonucunda yeni medya olarak adlandırılan dijital 

mecralarda geleneksel medyaya kıyasla maliyetlerin azalması, yaratım sürecinin daha kolay hale 
gelmesi ve buna paralel olarak üretim ve dağıtım faaliyetlerinin küreselleşmesi yeni medyanın en 
nemli avantajları haline gelmiştir. Medyada yaşanan bu değişimden en çok etkilenen endüstrilerden 

biriside müzik endüstrisi olmuştur. Müziğin üretim, dağıtım ve tüketim biçimlerinde kökten 
in de önemli değişimler 

Dijital müzik dağıtımı ilk olarak müzik endüstrisi dışından bir sektör tarafından meydana gelmiştir. 
icari dijital müzik 

piyasası yaratmıştır. iTunes mağazaları, endüstrinin majör şirketlerinin yanı sıra 1000'den fazla 
bağımsız firmanın kataloglarından gelen neredeyse tüm dijital repertuarları sunmuştur. Bunun yanında 

2001 yılında ABD'de piyasaya sürülmüş olan iPod dijital müzik 
çalarıyla Apple ilk kez ticari indirme ve donanım paketi sunabilen şirket olmuştur. Yaşanan bu 
teknolojik değişimler sonucunda müzik üretimi, dağıtımı ve tüketimi açısından köktenci bir değişim 
meydana gelmiştir (Dolata, 2011: 14). Apple Music veya iTunes Store 2003 yılının Nisan ayında 
piyasaya sürüldüğünde, yalnızca Apple’ın üretimi olan Mac bilgisayar kullanıcılarına 9.99 dolara 

lme imkanı sunmuştur. Ancak en 
önemli gelişme Ekim 2003'te Apple Müzik Mağazası ve iTunes uygulaması kişisel bilgisayar 
kullanıcılarına sunulduğunda gerçekleşmiştir. Kurulduğu Nisan 2003’den Aralık 2003'e kadar iTunes 

jital müzik ve iTunes arasındaki ücretsiz ilişki, Apple'ın gelirleri 
yalnızca dijital müzik dağıtımından gelen küçük, uzmanlaşmış şirketlere göre önemli ölçüde daha 
düşük bir fiyata satmasına olanak sağlamıştır. Mac bilgisayarlar, iPod'lar ve ilerleyen döneme gelecek 
olan iPhone'lar ile dijital müzik arasındaki entegre ve kullanımı kolay iTunes ara yüzü, Apple'ı müzik 
endüstrisinde yeni bir platform için mükemmel bir konuma getirmiştir (Gamal, 2012: 19-20). Yaşanan 

2003 yılından itibaren azaltmıştır ancak dijital müzik 
endüstrisinin doğmasına neden olmuştur. iTunes’un öncülüğü ile yasal olarak müzik dağıtımı yapan 
dijital platformlar, korsan olarak tüketilen dijital müziğin önüne bir set kurmuştur. Sonuç olarak yeni 
medya ile müzik endüstrisinin birbirini besleyerek gelişmesi, geleneksel müzik ekonomisinin dijital 
müzik ekonomisine dönüşünü sağlamıştır (Kuyucu, 2014: 30). 2003 yılında dijital müzik 

nın olabileceğine dair güçlü 
gelişmeler yaratmıştır. Müzik endüstrisi açısından yaşanan gelişmeler elbette tüketiciyi doğrudan 
etkilemiştir. Dijital müzik platformlarının doğuşu müzik dinleyicisinin de farklı kanallardan farklı 
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yollar ile müziğe ulaşma imkanı doğurmuştur. Dijital müziğin ortaya çıktığı ilk yıllarda yasal dijital 
müziği dinleme kanallarını şöyle sıralamak mümkündür (IFPI, 2004):

A la carte İndirme – Bu hizmet tüketicinin bir şarkıya tek bir ücret ödeyerek indirmesine izin verir. Bu 
da tek bir şarkı için bilgisayar sabit diskine veya taşınabilir bir müzik çalara indirilmesine olanak tanır 
ve tüketici sınırsız müziği sınırsız dinleyebilir.
Bağlı indirme – Bu hizmet tüketicilerin belirli bir süre boyunca parçaları kiralamasına izin verir. Bu 
parçalar taşınabilir müzik çalarlara devredilemez ancak tüketicilerin zaman aşımına uğradığı veya 
aboneliğin sona erdiği ana kadar bilgisayar sabit diskinde kalmas
Albüm İndirme – Bu hizmet tüketicilerin bir albüm için tek bir ücret ödeyerek dinlemesine imkan 
tanır. 
Paket İndirme - Bazı hizmetler tüketicilerin diğer tüketiciler veya belki de sanatçı tarafından önerilen 
bir oynatma listesi indirmesini sağlar. Bu tür paketler video içeriği veya resim / fotoğraf içerebilir.
Streaming (Akış) - Tüketicinin bir şarkıyı bir kez dinlemesini sağlar ve çok düşük maliyetlidir. Akış 
şarkının bir kopyasına sahip olmak için ödemek zorunda kalmadan tam olarak ne is
için idealdir. Geniş bir yelpazede şarkı, sanatçı veya tür keşfetmek isteyen tüketiciler için tercih edilen 
seçenektir. 

4. Yeni Medya Sonrası Dijital Müzik Endüstrisi

Müzik endüstrisinin ekonomik yapısı yaklaşık altmış yıldır kayıtlı mü
tanıtımı temel olarak kontrol altına alan, majör beşli olarak adlandırılan beş büyük plak şirketi 
tarafından hakim bir oligopol yapı olarak karşımıza çıkmıştır. Sistem bu şirketler için karlı bir şekilde 
ilerlerken gelirler eşit olmayan bir şekilde dağıtılmış ve sanatçılara orantısız bir dezavantaj yaratmıştır. 
Bunun sonucunda bugünde olduğu gibi dağıtım ve tanıtımı plak şirketleri tarafından yapılan sanatçılar, 
gelirlerinin büyük bir kısmını kayıtlı müzik yerine konser bileti sat

Yeni medya öncesi geleneksel müzik endüstrisinin dağıtım kanalları farklı aracı yollarla 
gerçekleşmiştir (Kuyucu, 2013: 1386).

Şekil 1. Dijital Müzik Dönemi Öncesinde Geleneksel Müzik Pazarında Dağıtım Kanalları

Yeni medya sonrası gelişen dijital müzik endüstri için durum farklı noktaya gelmiştir. Aracı firmaların 
sayıları azalmış ve yapımcı şirketlerden çevrim içi kanalları sayesinde direkt olarak son tüketiciye 
ulaşmak mümkün hale gelmiştir (Kuyucu, 2013: 1387).

Şekil 2. Dijital

Yapımcı 
Şirketler Tedarikçiler

Yapımcı 
Şirketler Tedarikçiler
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anı doğurmuştur. Dijital müziğin ortaya çıktığı ilk yıllarda yasal dijital 
müziği dinleme kanallarını şöyle sıralamak mümkündür (IFPI, 2004): 

Bu hizmet tüketicinin bir şarkıya tek bir ücret ödeyerek indirmesine izin verir. Bu 
da tek bir şarkı için bilgisayar sabit diskine veya taşınabilir bir müzik çalara indirilmesine olanak tanır 
ve tüketici sınırsız müziği sınırsız dinleyebilir. 

Bu hizmet tüketicilerin belirli bir süre boyunca parçaları kiralamasına izin verir. Bu 
parçalar taşınabilir müzik çalarlara devredilemez ancak tüketicilerin zaman aşımına uğradığı veya 
aboneliğin sona erdiği ana kadar bilgisayar sabit diskinde kalmasına izin verilir. 

Bu hizmet tüketicilerin bir albüm için tek bir ücret ödeyerek dinlemesine imkan 

Bazı hizmetler tüketicilerin diğer tüketiciler veya belki de sanatçı tarafından önerilen 
i sağlar. Bu tür paketler video içeriği veya resim / fotoğraf içerebilir.

Tüketicinin bir şarkıyı bir kez dinlemesini sağlar ve çok düşük maliyetlidir. Akış 
şarkının bir kopyasına sahip olmak için ödemek zorunda kalmadan tam olarak ne istediğinizi dinlemek 
için idealdir. Geniş bir yelpazede şarkı, sanatçı veya tür keşfetmek isteyen tüketiciler için tercih edilen 

4. Yeni Medya Sonrası Dijital Müzik Endüstrisi 

Müzik endüstrisinin ekonomik yapısı yaklaşık altmış yıldır kayıtlı müziklerin tüm dağıtımını ve 
tanıtımı temel olarak kontrol altına alan, majör beşli olarak adlandırılan beş büyük plak şirketi 
tarafından hakim bir oligopol yapı olarak karşımıza çıkmıştır. Sistem bu şirketler için karlı bir şekilde 

olmayan bir şekilde dağıtılmış ve sanatçılara orantısız bir dezavantaj yaratmıştır. 
Bunun sonucunda bugünde olduğu gibi dağıtım ve tanıtımı plak şirketleri tarafından yapılan sanatçılar, 
gelirlerinin büyük bir kısmını kayıtlı müzik yerine konser bileti satışlarından sağlamıştır.

Yeni medya öncesi geleneksel müzik endüstrisinin dağıtım kanalları farklı aracı yollarla 
gerçekleşmiştir (Kuyucu, 2013: 1386). 

Dijital Müzik Dönemi Öncesinde Geleneksel Müzik Pazarında Dağıtım Kanalları

ı gelişen dijital müzik endüstri için durum farklı noktaya gelmiştir. Aracı firmaların 
sayıları azalmış ve yapımcı şirketlerden çevrim içi kanalları sayesinde direkt olarak son tüketiciye 
ulaşmak mümkün hale gelmiştir (Kuyucu, 2013: 1387). 

Dijital Müzik Endüstrisinde Dağıtım Kanalları 
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anı doğurmuştur. Dijital müziğin ortaya çıktığı ilk yıllarda yasal dijital 

Bu hizmet tüketicinin bir şarkıya tek bir ücret ödeyerek indirmesine izin verir. Bu 
da tek bir şarkı için bilgisayar sabit diskine veya taşınabilir bir müzik çalara indirilmesine olanak tanır 

Bu hizmet tüketicilerin belirli bir süre boyunca parçaları kiralamasına izin verir. Bu 
parçalar taşınabilir müzik çalarlara devredilemez ancak tüketicilerin zaman aşımına uğradığı veya 

Bu hizmet tüketicilerin bir albüm için tek bir ücret ödeyerek dinlemesine imkan 

Bazı hizmetler tüketicilerin diğer tüketiciler veya belki de sanatçı tarafından önerilen 
i sağlar. Bu tür paketler video içeriği veya resim / fotoğraf içerebilir. 

Tüketicinin bir şarkıyı bir kez dinlemesini sağlar ve çok düşük maliyetlidir. Akış 
tediğinizi dinlemek 

için idealdir. Geniş bir yelpazede şarkı, sanatçı veya tür keşfetmek isteyen tüketiciler için tercih edilen 
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tanıtımı temel olarak kontrol altına alan, majör beşli olarak adlandırılan beş büyük plak şirketi 
tarafından hakim bir oligopol yapı olarak karşımıza çıkmıştır. Sistem bu şirketler için karlı bir şekilde 

olmayan bir şekilde dağıtılmış ve sanatçılara orantısız bir dezavantaj yaratmıştır. 
Bunun sonucunda bugünde olduğu gibi dağıtım ve tanıtımı plak şirketleri tarafından yapılan sanatçılar, 
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Yeni medya öncesi geleneksel müzik endüstrisinin dağıtım kanalları farklı aracı yollarla 
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Müzik endüstrisinin dağıtım ve tanıtım kanallarında yaşanan bu köklü değişimler elbette müzik 
endüstrisinin ekonomik yapısında da oldukça derin değişikliklere neden olmuştur. Fiziki 
giderek daha da azaldığı buna karşın dijital tüketimlerin her yıl daha da arttığı günümüzde, müziğin 
üretimi, dağıtımı ve tanıtımı daha önemli hale gelirken, dijital müzik endüstrisinin 2003 yılında 
başladığı günden bugüne değeri artmış ama aynı
yaşanmaya başlanmıştır (IFPI, 2017).

Şekil 3. Küresel Müzik Kayıt Endüstrisinin Gelir Değişimi 1999

Günümüzde dijital müzik kayıt endüstrisinin gelir dağılımda 2003 yılından itibaren oldukça önemli ve
geleceğe yön veren değişimler yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise yeni medya ortamlarında 
yaşanan teknolojik gelişmeler ve tüketicilerin yeni medya ortamlarındaki aktif olma istekleri 
yönündedir. 2016 yılında 2015 yılına göre dijital ortamda müzik ind
Tek şarkı indirmeler % 23.2, albüm indirmeler %17.4, video indirmeler % 23.9 oranında düşmüştür. 
Yaşanan bu değişimlerin yerini ise dijital ortamda müzik ‘dinleme’ alışkanlıkları almıştır. Tüketiciler 
müziği stoklamak yerine dijital ortamda var olan sınırsız stoklu müziği, sadece dinleyerek ilerleme 
eğilimdedir. Streaming (akış) müzik olarak adlandırılan bu tüketme alışkanlığı 2016 yılında 2015 
yılına göre % 60.4 oranında artmıştır. Bu oranın müzik endüstrisindeki toplam geli
milyar dolardır. 2016 yılında küresel müzik endüstrisinin, küresel gelir büyüklüğü % 5.9 artarken bu 
oranda dijital müziğin payı % 50’dir ve ilk kez müzik endüstrisinde dijital müzik endüstrisi bu gelir 
değerlerine ulaşmıştır. Öyle ki 201
(IFPI, 2017). 

Geleneksel müzik endüstrisinde üretim, dağıtım ve tanıtım kanalları beş büyük şirketin elindeyken 
bugün dijital müzik endüstrisinde çok çeşitli kanallar bulunmaktadır. Tüketiciler açısından en çok 
tercih edilen dijital ortamda müzik dinleme/indirme kanalla
Soundcloud, Deezer, Napster, Tidal, Fizy, Amazon müzik olarak sıralanabilir. Bu kanalların hepsi 
hem yapım şirketleri hem sanatçıların yayın haklarını ellerinde bulunduran toplayıcı firmalar hem de 
bireysel olarak müziğini dağıtmak isteyen sanatçılara lisanslı olarak yasal dağıtım ve tanıtım imkanı 
sunmaktadır. Spotify gibi bazı kanallar müziği hem ücretsiz dinleme hem de ücretli dinleme imkanı 
sunarken bazı kanallar müziği sadece ücretli olarak indirme imkanı sunmaktadır. Yu
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Müzik endüstrisinin dağıtım ve tanıtım kanallarında yaşanan bu köklü değişimler elbette müzik 
endüstrisinin ekonomik yapısında da oldukça derin değişikliklere neden olmuştur. Fiziki 
giderek daha da azaldığı buna karşın dijital tüketimlerin her yıl daha da arttığı günümüzde, müziğin 
üretimi, dağıtımı ve tanıtımı daha önemli hale gelirken, dijital müzik endüstrisinin 2003 yılında 
başladığı günden bugüne değeri artmış ama aynı zamanda bu endüstrinin içerisinde de dönüşümler 
yaşanmaya başlanmıştır (IFPI, 2017). 

Küresel Müzik Kayıt Endüstrisinin Gelir Değişimi 1999-2016 

Günümüzde dijital müzik kayıt endüstrisinin gelir dağılımda 2003 yılından itibaren oldukça önemli ve
geleceğe yön veren değişimler yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise yeni medya ortamlarında 
yaşanan teknolojik gelişmeler ve tüketicilerin yeni medya ortamlarındaki aktif olma istekleri 
yönündedir. 2016 yılında 2015 yılına göre dijital ortamda müzik indirme % 20.5 oranında düşmüştür. 
Tek şarkı indirmeler % 23.2, albüm indirmeler %17.4, video indirmeler % 23.9 oranında düşmüştür. 
Yaşanan bu değişimlerin yerini ise dijital ortamda müzik ‘dinleme’ alışkanlıkları almıştır. Tüketiciler 

dijital ortamda var olan sınırsız stoklu müziği, sadece dinleyerek ilerleme 
eğilimdedir. Streaming (akış) müzik olarak adlandırılan bu tüketme alışkanlığı 2016 yılında 2015 
yılına göre % 60.4 oranında artmıştır. Bu oranın müzik endüstrisindeki toplam gelir değeri ise 4.56 
milyar dolardır. 2016 yılında küresel müzik endüstrisinin, küresel gelir büyüklüğü % 5.9 artarken bu 
oranda dijital müziğin payı % 50’dir ve ilk kez müzik endüstrisinde dijital müzik endüstrisi bu gelir 
değerlerine ulaşmıştır. Öyle ki 2015 yılına göre dijital gelir büyüklüğü % 17.7 oranında artmıştır 

Geleneksel müzik endüstrisinde üretim, dağıtım ve tanıtım kanalları beş büyük şirketin elindeyken 
bugün dijital müzik endüstrisinde çok çeşitli kanallar bulunmaktadır. Tüketiciler açısından en çok 
tercih edilen dijital ortamda müzik dinleme/indirme kanalları Spotify, iTunes/Apple Music, 
Soundcloud, Deezer, Napster, Tidal, Fizy, Amazon müzik olarak sıralanabilir. Bu kanalların hepsi 
hem yapım şirketleri hem sanatçıların yayın haklarını ellerinde bulunduran toplayıcı firmalar hem de 

ağıtmak isteyen sanatçılara lisanslı olarak yasal dağıtım ve tanıtım imkanı 
sunmaktadır. Spotify gibi bazı kanallar müziği hem ücretsiz dinleme hem de ücretli dinleme imkanı 
sunarken bazı kanallar müziği sadece ücretli olarak indirme imkanı sunmaktadır. Yu

Müzik endüstrisinin dağıtım ve tanıtım kanallarında yaşanan bu köklü değişimler elbette müzik 
endüstrisinin ekonomik yapısında da oldukça derin değişikliklere neden olmuştur. Fiziki satışların 
giderek daha da azaldığı buna karşın dijital tüketimlerin her yıl daha da arttığı günümüzde, müziğin 
üretimi, dağıtımı ve tanıtımı daha önemli hale gelirken, dijital müzik endüstrisinin 2003 yılında 

zamanda bu endüstrinin içerisinde de dönüşümler 

 

 

Günümüzde dijital müzik kayıt endüstrisinin gelir dağılımda 2003 yılından itibaren oldukça önemli ve 
geleceğe yön veren değişimler yaşanmıştır. Bunun en önemli nedeni ise yeni medya ortamlarında 
yaşanan teknolojik gelişmeler ve tüketicilerin yeni medya ortamlarındaki aktif olma istekleri 

irme % 20.5 oranında düşmüştür. 
Tek şarkı indirmeler % 23.2, albüm indirmeler %17.4, video indirmeler % 23.9 oranında düşmüştür. 
Yaşanan bu değişimlerin yerini ise dijital ortamda müzik ‘dinleme’ alışkanlıkları almıştır. Tüketiciler 

dijital ortamda var olan sınırsız stoklu müziği, sadece dinleyerek ilerleme 
eğilimdedir. Streaming (akış) müzik olarak adlandırılan bu tüketme alışkanlığı 2016 yılında 2015 

r değeri ise 4.56 
milyar dolardır. 2016 yılında küresel müzik endüstrisinin, küresel gelir büyüklüğü % 5.9 artarken bu 
oranda dijital müziğin payı % 50’dir ve ilk kez müzik endüstrisinde dijital müzik endüstrisi bu gelir 

5 yılına göre dijital gelir büyüklüğü % 17.7 oranında artmıştır 

Geleneksel müzik endüstrisinde üretim, dağıtım ve tanıtım kanalları beş büyük şirketin elindeyken 
bugün dijital müzik endüstrisinde çok çeşitli kanallar bulunmaktadır. Tüketiciler açısından en çok 

rı Spotify, iTunes/Apple Music, 
Soundcloud, Deezer, Napster, Tidal, Fizy, Amazon müzik olarak sıralanabilir. Bu kanalların hepsi 
hem yapım şirketleri hem sanatçıların yayın haklarını ellerinde bulunduran toplayıcı firmalar hem de 

ağıtmak isteyen sanatçılara lisanslı olarak yasal dağıtım ve tanıtım imkanı 
sunmaktadır. Spotify gibi bazı kanallar müziği hem ücretsiz dinleme hem de ücretli dinleme imkanı 
sunarken bazı kanallar müziği sadece ücretli olarak indirme imkanı sunmaktadır. Yukarıda 
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bahsettiğimiz gibi tüketicilerin son yıllarda yaygın eğilimi olan stream (akış) müzik alışkanlığı dijital 
ortamda hizmet veren kanalların geleceği açısından korku yaratmaktadır. Özellikle Youtube, çevrimiçi 
ortamda ücretsiz olarak müzik yayın hizmet
sağlaması ile diğer tüm dijital ortamda müzik dinleme/indirme hizmeti veren kanallara ciddi bir rakip 
olmuştur. Youtube’nin yapımcı şirketlerin etiketlerini taşıyan sanatçıların tüm albümlerini yayınlama 
olanağı sayesinde tüketicilerde büyük oranda müziği sadece dinleme alışkanlığı artmaktadır (IFPI, 
2017). 

Şekil 4.Dijital Ortamda Müzik Tüketim Alışkanlıkları

International Federation of The Phonographic Industry’nin (IFPI) 2016 yılında, tahmini 1.5 milya
internet kullanıcısının her ay Youtube sitesine girdiğini belirten kişiler arasından yaptığı araştırmaya 
göre dijital ortamda ücretli müzik dinleme alışkanlığı % 23 iken, ücretsiz müzik dinleme alışkanlığı % 
22’dir. Buna oranla % 55 kullanıcı video akışl
46’sı ise Youtube dinleyicisidir (IFPI, 2017).

Özellikle son beş yılda dijital müzik endüstrisinde yaşanan bu değişim ve dönüşümler müzik 
tüketicisinin müziğe ulaşma olanaklarını arttırırken, müzik üre
olarak müzik tüketicisine herhangi bir aracı şirkete ihtiyaç duymadan ulaşmasını sağlamıştır. Bu 
durum müzik endüstrisinde yaşanan bu değişimin bireyselleşen endüstriye doğru ilerlediğini açıkça 
göstermektedir. 

5.  Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Bu çalışmanın amacı müzik endüstrisinin geçmişten bugüne kadar yaşadığı aşamaları ve yeni medya 
teknolojilerinin bu endüstride yarattığı dönüşümü örnekler üzerinden analiz ederek yeni medyanın 
bireysel üretime sağladığı katkıları ortaya koymaya çalışmaktadır. Youtube kanalının bireysel müzik 
üretimi ve dağıtımında yarattığı değişime odaklanan çalışmada söz konusu gelişmeleri niceliksel 
verilerle ortaya koymak amacıyla Socialblade sitesi araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. 
ortaklığı ile çalışmakta olan ‘Socialblade’ sitesinde yer alan günlük, aylık ve yıllık sayısal verilerin 
içerik analizi ile değerlendirildiği araştırmada bireysel kanalların herhangi bir aracı kurum ya da kişiye 
ihtiyaç duymadan, kendi müzik üretim
konusundaki örnekleri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Söz konusu niceliksel veriler 13
tarih aralığında analiz edilmiştir.  
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bahsettiğimiz gibi tüketicilerin son yıllarda yaygın eğilimi olan stream (akış) müzik alışkanlığı dijital 
ortamda hizmet veren kanalların geleceği açısından korku yaratmaktadır. Özellikle Youtube, çevrimiçi 
ortamda ücretsiz olarak müzik yayın hizmeti vermesi ve aynı zamanda müzik klip izleme olanağı 
sağlaması ile diğer tüm dijital ortamda müzik dinleme/indirme hizmeti veren kanallara ciddi bir rakip 
olmuştur. Youtube’nin yapımcı şirketlerin etiketlerini taşıyan sanatçıların tüm albümlerini yayınlama 
olanağı sayesinde tüketicilerde büyük oranda müziği sadece dinleme alışkanlığı artmaktadır (IFPI, 

Dijital Ortamda Müzik Tüketim Alışkanlıkları 

International Federation of The Phonographic Industry’nin (IFPI) 2016 yılında, tahmini 1.5 milya
internet kullanıcısının her ay Youtube sitesine girdiğini belirten kişiler arasından yaptığı araştırmaya 
göre dijital ortamda ücretli müzik dinleme alışkanlığı % 23 iken, ücretsiz müzik dinleme alışkanlığı % 
22’dir. Buna oranla % 55 kullanıcı video akışlı müzik dinleme alışkanlığı eğilimindedir. Bu oranın % 
46’sı ise Youtube dinleyicisidir (IFPI, 2017). 

Özellikle son beş yılda dijital müzik endüstrisinde yaşanan bu değişim ve dönüşümler müzik 
tüketicisinin müziğe ulaşma olanaklarını arttırırken, müzik üreticisinin de farklı kanallardan bireysel 
olarak müzik tüketicisine herhangi bir aracı şirkete ihtiyaç duymadan ulaşmasını sağlamıştır. Bu 
durum müzik endüstrisinde yaşanan bu değişimin bireyselleşen endüstriye doğru ilerlediğini açıkça 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi  

Bu çalışmanın amacı müzik endüstrisinin geçmişten bugüne kadar yaşadığı aşamaları ve yeni medya 
teknolojilerinin bu endüstride yarattığı dönüşümü örnekler üzerinden analiz ederek yeni medyanın 

ları ortaya koymaya çalışmaktadır. Youtube kanalının bireysel müzik 
üretimi ve dağıtımında yarattığı değişime odaklanan çalışmada söz konusu gelişmeleri niceliksel 
verilerle ortaya koymak amacıyla Socialblade sitesi araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. 
ortaklığı ile çalışmakta olan ‘Socialblade’ sitesinde yer alan günlük, aylık ve yıllık sayısal verilerin 
içerik analizi ile değerlendirildiği araştırmada bireysel kanalların herhangi bir aracı kurum ya da kişiye 
ihtiyaç duymadan, kendi müzik üretimlerini son tüketiciye ulaştırabilme ve başarılı sonuçlar elde etme 
konusundaki örnekleri ortaya konmaya çalışılmaktadır. Söz konusu niceliksel veriler 13

55%
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Ücretsiz Dinleme Akışlı
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olmuştur. Youtube’nin yapımcı şirketlerin etiketlerini taşıyan sanatçıların tüm albümlerini yayınlama 
olanağı sayesinde tüketicilerde büyük oranda müziği sadece dinleme alışkanlığı artmaktadır (IFPI, 
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olarak müzik tüketicisine herhangi bir aracı şirkete ihtiyaç duymadan ulaşmasını sağlamıştır. Bu 
durum müzik endüstrisinde yaşanan bu değişimin bireyselleşen endüstriye doğru ilerlediğini açıkça 

Bu çalışmanın amacı müzik endüstrisinin geçmişten bugüne kadar yaşadığı aşamaları ve yeni medya 
teknolojilerinin bu endüstride yarattığı dönüşümü örnekler üzerinden analiz ederek yeni medyanın 

ları ortaya koymaya çalışmaktadır. Youtube kanalının bireysel müzik 
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verilerle ortaya koymak amacıyla Socialblade sitesi araştırma örneklemi olarak seçilmiştir. Youtube 
ortaklığı ile çalışmakta olan ‘Socialblade’ sitesinde yer alan günlük, aylık ve yıllık sayısal verilerin 
içerik analizi ile değerlendirildiği araştırmada bireysel kanalların herhangi bir aracı kurum ya da kişiye 
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Youtube platformu kullanıcılarına hem içerik üretme 
olarak kalma olanağı sağlamaktadır. Kanal sahiplerinin kendi ürettikleri içerikleri başka hiçbir aracı 
kişiye ya da kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan son tüketiciye ulaştırabilmesi yeni medyanın 
sağladığı avantajlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bu avantaj müzik üreticileri için de doğrudan 
geçerlidir. Geleneksel müzik endüstrisinde icracılar/sanatçılar üretim, dağıtım ve tanıtım kanallarında 
plak şirketlerinin oligopolüne bağlıyken, dijital platformların 
avantajlar çerçevesinde bu durum günümüzde, tek bir kişinin tüm üretim, dağıtım ve tanıtım 
kanallarını elinde bulundurmasına olanak tanımaktadır.

Araştırma nesnesi olarak seçilen Socialblade sitesi Youtube üzerinden kurula
abone sayısının artışı ya da düşüşü, izlenme sayısı ve kanal gelirleri gibi istatistiki bilgiler sunarak 
kullanıcıların kendi bireysel girişimlerinin ve rakip bireysel kanal sahiplerinin konumuyla ilgili 
enformasyon sağlamaktadır. 2017 yılı itibariyle ortalama 17 milyona yakın Youtube kanalını izleyen 
Socialblade sitesi, yayınladığı istatistikler, web sitesindeki enformasyon içeriği ve akıllı telefon 
uygulamaları aracılığıyla aylık 5 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşabilme kapasitesi ol
bağlamda öne çıkan bir sitedir (Lobato, 2016;  https://socialblade.com/info)  

6.  Araştırma Bulguları 

Müziğin üretimi üzerine çalışan sanatçılar dijital devrimden hemen hemen tümünden yararlanma 
olanağına sahiptir. Bugün birçok sektörde interne
satış amaçlı değil aynı zamanda satılmak istenen ürünün daha etkin bir şekilde dağıtmak ve daha etkin 
bir şekilde tanıtmak içinde kullanılmaktadır. Bunun üç önemli nedeni vardır. Birincisi; dijitalleşme,
üreticilerin çalışma biçiminde devrim yaratmıştır. İster bir yapımcı tarafından olsun ister bireysel 
olsun, üretilen müzik tek bir elden tüm dünyaya dağıtılabilmektedir. İkincisi; yeni medyanın sağladığı 
olanak sayesinden üretilen müzikler gerçek zamanlı 
ile tüketicilerin yakın hale gelmesini sağlamıştır. Üçüncüsü ise müzik üreticileri için çok daha geniş 
yaratıcı materyaller bulunmaktadır. Bugün birçok insan dijital platformlarda yaratıcı olabilir ve ken
kitlesini oluşturabilir. Dijital müzik endüstrisi yarattığı bu vaatler ile yeni modeller geliştirerek 
geleneksel müzik endüstrisine göre bireylerin kendi ekonomilerini kurmalarına imkan tanır. 
Geleneksel müzik endüstrisinde fiziksel kayıt satışlarının y
gitmektedir. Dijital platformlarında sanatçılar ve etiketlere gelen oran ise yaklaşık % 66’dır. (Acker 
vd., 2013: 33). 

Dijital platformlar ve teknolojiler özellikle sanatçıların dinamiklerini değiştirmiştir. Geleneks
sanatçılar dört ana gelir akışına sahiptirler: canlı performanslar, fiziki satışlar, halka açık 
performanslar ve lisanslamalardan alına telif hakları ve ürünler. Bununla birlikte artık yeni medyanın 
artan önemi ve geniş çapta yeni dağıtım ve sosy
sıra bağımsız sanatçılar için küresel tanıtım ve dağıtım hizmetlerine benzeri görülmemiş bir erişim 
sağlamıştır. Günümüzce her sanatçı içeriğini akışlı ve Youtube gibi video akışlı platformlar üzeri
yayınlama ve telif hakkı şeklinde tazminat alma hakkın sahiptir.

Bugün tüketiciler açısından müzik dinleme kanalları arasından en çok tercih edilen platform 
Youtube’dir. Bu durum sanatçıların ilk olarak Youtube üzerinden gelir elde etmeyi ikinci plana
bırakıp, dağıtım ve tanıtım kanalı aracı olarak görmesine neden olmuştur. Bugün Youtube üzerinde 
kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını şöyle sıralamak mümkündür (KEDOO, 2017):
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Youtube platformu kullanıcılarına hem içerik üretme ve bir kanal sahibi olma, hem de sadece izleyici 
olarak kalma olanağı sağlamaktadır. Kanal sahiplerinin kendi ürettikleri içerikleri başka hiçbir aracı 
kişiye ya da kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan son tüketiciye ulaştırabilmesi yeni medyanın 

ntajlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bu avantaj müzik üreticileri için de doğrudan 
geçerlidir. Geleneksel müzik endüstrisinde icracılar/sanatçılar üretim, dağıtım ve tanıtım kanallarında 
plak şirketlerinin oligopolüne bağlıyken, dijital platformların doğuşu ve yeni medyanın sağladığı 
avantajlar çerçevesinde bu durum günümüzde, tek bir kişinin tüm üretim, dağıtım ve tanıtım 
kanallarını elinde bulundurmasına olanak tanımaktadır. 

Araştırma nesnesi olarak seçilen Socialblade sitesi Youtube üzerinden kurulan bireysel kanalların 
abone sayısının artışı ya da düşüşü, izlenme sayısı ve kanal gelirleri gibi istatistiki bilgiler sunarak 
kullanıcıların kendi bireysel girişimlerinin ve rakip bireysel kanal sahiplerinin konumuyla ilgili 

7 yılı itibariyle ortalama 17 milyona yakın Youtube kanalını izleyen 
Socialblade sitesi, yayınladığı istatistikler, web sitesindeki enformasyon içeriği ve akıllı telefon 
uygulamaları aracılığıyla aylık 5 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşabilme kapasitesi ol
bağlamda öne çıkan bir sitedir (Lobato, 2016;  https://socialblade.com/info)   

Müziğin üretimi üzerine çalışan sanatçılar dijital devrimden hemen hemen tümünden yararlanma 
olanağına sahiptir. Bugün birçok sektörde internet kullanımı yaygındır ve dijital teknolojiler sadece 
satış amaçlı değil aynı zamanda satılmak istenen ürünün daha etkin bir şekilde dağıtmak ve daha etkin 
bir şekilde tanıtmak içinde kullanılmaktadır. Bunun üç önemli nedeni vardır. Birincisi; dijitalleşme,
üreticilerin çalışma biçiminde devrim yaratmıştır. İster bir yapımcı tarafından olsun ister bireysel 
olsun, üretilen müzik tek bir elden tüm dünyaya dağıtılabilmektedir. İkincisi; yeni medyanın sağladığı 
olanak sayesinden üretilen müzikler gerçek zamanlı olarak dağıtılabilmektedir. Bu da müzik üreticileri 
ile tüketicilerin yakın hale gelmesini sağlamıştır. Üçüncüsü ise müzik üreticileri için çok daha geniş 
yaratıcı materyaller bulunmaktadır. Bugün birçok insan dijital platformlarda yaratıcı olabilir ve ken
kitlesini oluşturabilir. Dijital müzik endüstrisi yarattığı bu vaatler ile yeni modeller geliştirerek 
geleneksel müzik endüstrisine göre bireylerin kendi ekonomilerini kurmalarına imkan tanır. 
Geleneksel müzik endüstrisinde fiziksel kayıt satışlarının yaklaşık % 32’si sanatçıya ve etiketlere 
gitmektedir. Dijital platformlarında sanatçılar ve etiketlere gelen oran ise yaklaşık % 66’dır. (Acker 

Dijital platformlar ve teknolojiler özellikle sanatçıların dinamiklerini değiştirmiştir. Geleneks
sanatçılar dört ana gelir akışına sahiptirler: canlı performanslar, fiziki satışlar, halka açık 
performanslar ve lisanslamalardan alına telif hakları ve ürünler. Bununla birlikte artık yeni medyanın 
artan önemi ve geniş çapta yeni dağıtım ve sosyal platformlar, plak şirketlerine bağlı sanatçıların yanı 
sıra bağımsız sanatçılar için küresel tanıtım ve dağıtım hizmetlerine benzeri görülmemiş bir erişim 
sağlamıştır. Günümüzce her sanatçı içeriğini akışlı ve Youtube gibi video akışlı platformlar üzeri
yayınlama ve telif hakkı şeklinde tazminat alma hakkın sahiptir. 

Bugün tüketiciler açısından müzik dinleme kanalları arasından en çok tercih edilen platform 
Youtube’dir. Bu durum sanatçıların ilk olarak Youtube üzerinden gelir elde etmeyi ikinci plana
bırakıp, dağıtım ve tanıtım kanalı aracı olarak görmesine neden olmuştur. Bugün Youtube üzerinde 
kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını şöyle sıralamak mümkündür (KEDOO, 2017): 

ve bir kanal sahibi olma, hem de sadece izleyici 
olarak kalma olanağı sağlamaktadır. Kanal sahiplerinin kendi ürettikleri içerikleri başka hiçbir aracı 
kişiye ya da kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan son tüketiciye ulaştırabilmesi yeni medyanın 

ntajlar içerisinde değerlendirilmektedir. Bu avantaj müzik üreticileri için de doğrudan 
geçerlidir. Geleneksel müzik endüstrisinde icracılar/sanatçılar üretim, dağıtım ve tanıtım kanallarında 

doğuşu ve yeni medyanın sağladığı 
avantajlar çerçevesinde bu durum günümüzde, tek bir kişinin tüm üretim, dağıtım ve tanıtım 
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abone sayısının artışı ya da düşüşü, izlenme sayısı ve kanal gelirleri gibi istatistiki bilgiler sunarak 
kullanıcıların kendi bireysel girişimlerinin ve rakip bireysel kanal sahiplerinin konumuyla ilgili 

7 yılı itibariyle ortalama 17 milyona yakın Youtube kanalını izleyen 
Socialblade sitesi, yayınladığı istatistikler, web sitesindeki enformasyon içeriği ve akıllı telefon 
uygulamaları aracılığıyla aylık 5 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşabilme kapasitesi olan küresel 

Müziğin üretimi üzerine çalışan sanatçılar dijital devrimden hemen hemen tümünden yararlanma 
t kullanımı yaygındır ve dijital teknolojiler sadece 

satış amaçlı değil aynı zamanda satılmak istenen ürünün daha etkin bir şekilde dağıtmak ve daha etkin 
bir şekilde tanıtmak içinde kullanılmaktadır. Bunun üç önemli nedeni vardır. Birincisi; dijitalleşme, 
üreticilerin çalışma biçiminde devrim yaratmıştır. İster bir yapımcı tarafından olsun ister bireysel 
olsun, üretilen müzik tek bir elden tüm dünyaya dağıtılabilmektedir. İkincisi; yeni medyanın sağladığı 

olarak dağıtılabilmektedir. Bu da müzik üreticileri 
ile tüketicilerin yakın hale gelmesini sağlamıştır. Üçüncüsü ise müzik üreticileri için çok daha geniş 
yaratıcı materyaller bulunmaktadır. Bugün birçok insan dijital platformlarda yaratıcı olabilir ve kendi 
kitlesini oluşturabilir. Dijital müzik endüstrisi yarattığı bu vaatler ile yeni modeller geliştirerek 
geleneksel müzik endüstrisine göre bireylerin kendi ekonomilerini kurmalarına imkan tanır. 

aklaşık % 32’si sanatçıya ve etiketlere 
gitmektedir. Dijital platformlarında sanatçılar ve etiketlere gelen oran ise yaklaşık % 66’dır. (Acker 

Dijital platformlar ve teknolojiler özellikle sanatçıların dinamiklerini değiştirmiştir. Geleneksel olarak 
sanatçılar dört ana gelir akışına sahiptirler: canlı performanslar, fiziki satışlar, halka açık 
performanslar ve lisanslamalardan alına telif hakları ve ürünler. Bununla birlikte artık yeni medyanın 

al platformlar, plak şirketlerine bağlı sanatçıların yanı 
sıra bağımsız sanatçılar için küresel tanıtım ve dağıtım hizmetlerine benzeri görülmemiş bir erişim 
sağlamıştır. Günümüzce her sanatçı içeriğini akışlı ve Youtube gibi video akışlı platformlar üzerinden 

Bugün tüketiciler açısından müzik dinleme kanalları arasından en çok tercih edilen platform 
Youtube’dir. Bu durum sanatçıların ilk olarak Youtube üzerinden gelir elde etmeyi ikinci plana 
bırakıp, dağıtım ve tanıtım kanalı aracı olarak görmesine neden olmuştur. Bugün Youtube üzerinde 
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Tablo 1.Youtube Kullanıcısının Kanal Türleri Tüketim Alışkanlıkları

Kanal Türleri 

Eğlence Kanalları 

Müzik Kanalları 

Kişisel & Blog Kanalları

Film & Animasyon Kanalları

Oyun Kanalları 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Youtube üzerinden kullanıcıların tüketim alışkanları arasında müzik ikinci 
sırada yer almaktadır. Buna ek olarak Youtube’da en çok izlenme sayısına sahip olan kanal, aylık 
ortalama 1.4 milyar izlenme ile T
rakamlar neticesinde, Youtube’un yasal olarak yüksek izlenme oranları sayesinde bağımsız sanatçılar 
için kendi bireysel ekonomik gelirlerini oluşturma imkanı giderek artmaktadır.

7. Youtube’da Kanal Oluşturma Formları

Youtube platformunun önemi, özellikle 13
müzik dinlediği dönemde giderek artmaktadır. Bu oranlar hem plak şirketlerinin, hem toplayıcı yayın 
kanallarının, hem de bağımsız sanatçıların Youtube’a olan il
endüstrisinin en önemli dağıtım ve tanıtım kanalı olan ve özellikle Google üzerinden Youtube iş 
ortaklığı sayesinde verilen reklamlardan gelir elde eden şirketler açısından Youtube, tüketiciye ulaşma 
konusunda en verimli dijital platformlardan birisidir. Bugün Youtube’daki müzik kanallarının yasal 
olarak temelde üç farklı formda kurulduğunu söylemek mümkündür.

7.1. Yapımcı Şirketler Tarafından Kurulan Müzik Kanalları: 
sanatçılar için kurdukları ve yayın haklarını ellerinde bulundurdukları kanallardır. Bu kanalların 
gelirlerinin çoğu tıklanma oranlarından ve Youtube İş Ortaklığı Programı ile Youtube tarafından 
ödenen reklam gelirleri ile sağlanmaktadır (Acker vd., 2013: 36).

Kaynak: https://socialblade.com/youtube/user/silavevo
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Youtube Kullanıcısının Kanal Türleri Tüketim Alışkanlıkları 

Ortalama Aylık İzlenme Sayıları

181.8 Milyar 

151.5 Milyar 

Kişisel & Blog Kanalları 146.2 Milyar 

Film & Animasyon Kanalları 60.2 Milyar 

54.5 Milyar 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Youtube üzerinden kullanıcıların tüketim alışkanları arasında müzik ikinci 
sırada yer almaktadır. Buna ek olarak Youtube’da en çok izlenme sayısına sahip olan kanal, aylık 
ortalama 1.4 milyar izlenme ile T-Series isimli bir toplayıcı yayın kanalıdır (KEDOO, 2017). Bu 
rakamlar neticesinde, Youtube’un yasal olarak yüksek izlenme oranları sayesinde bağımsız sanatçılar 
için kendi bireysel ekonomik gelirlerini oluşturma imkanı giderek artmaktadır. 

7. Youtube’da Kanal Oluşturma Formları 

Youtube platformunun önemi, özellikle 13-15 yaş arası kitlenin % 85’inin (IFPI, 2017) streaming 
müzik dinlediği dönemde giderek artmaktadır. Bu oranlar hem plak şirketlerinin, hem toplayıcı yayın 
kanallarının, hem de bağımsız sanatçıların Youtube’a olan ilgisini arttırmaktadır. Dijital müzik 
endüstrisinin en önemli dağıtım ve tanıtım kanalı olan ve özellikle Google üzerinden Youtube iş 
ortaklığı sayesinde verilen reklamlardan gelir elde eden şirketler açısından Youtube, tüketiciye ulaşma 

i dijital platformlardan birisidir. Bugün Youtube’daki müzik kanallarının yasal 
olarak temelde üç farklı formda kurulduğunu söylemek mümkündür. 

7.1. Yapımcı Şirketler Tarafından Kurulan Müzik Kanalları: Yapımcı şirketlerin kendilerine bağlı 
kurdukları ve yayın haklarını ellerinde bulundurdukları kanallardır. Bu kanalların 

gelirlerinin çoğu tıklanma oranlarından ve Youtube İş Ortaklığı Programı ile Youtube tarafından 
ödenen reklam gelirleri ile sağlanmaktadır (Acker vd., 2013: 36). 

https://socialblade.com/youtube/user/silavevo 

Ortalama Aylık İzlenme Sayıları 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Youtube üzerinden kullanıcıların tüketim alışkanları arasında müzik ikinci 
sırada yer almaktadır. Buna ek olarak Youtube’da en çok izlenme sayısına sahip olan kanal, aylık 

ıcı yayın kanalıdır (KEDOO, 2017). Bu 
rakamlar neticesinde, Youtube’un yasal olarak yüksek izlenme oranları sayesinde bağımsız sanatçılar 

15 yaş arası kitlenin % 85’inin (IFPI, 2017) streaming 
müzik dinlediği dönemde giderek artmaktadır. Bu oranlar hem plak şirketlerinin, hem toplayıcı yayın 

gisini arttırmaktadır. Dijital müzik 
endüstrisinin en önemli dağıtım ve tanıtım kanalı olan ve özellikle Google üzerinden Youtube iş 
ortaklığı sayesinde verilen reklamlardan gelir elde eden şirketler açısından Youtube, tüketiciye ulaşma 

i dijital platformlardan birisidir. Bugün Youtube’daki müzik kanallarının yasal 

Yapımcı şirketlerin kendilerine bağlı 
kurdukları ve yayın haklarını ellerinde bulundurdukları kanallardır. Bu kanalların 

gelirlerinin çoğu tıklanma oranlarından ve Youtube İş Ortaklığı Programı ile Youtube tarafından 
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SılaVevo kanalı Sony Müzik, Universal Müzik Grup ve Abu Dhabi Medya’nın ortaklığında kurulan 
Vevo’ya ait bir kanaldır. Sanatçı Sıla müzik kayıtlarını ve fiziki albüm/şarkı satışlarını Sony Müzik 
etiketiyle çıkarmaktadır ve bu nedenle tüm yayın hakları Vevo yayın kanalına aittir. Youtube 
üzerinden yayın yapan SılaVevo kanalı Sıla’nın yayın haklarını elinde bulundurarak sanatçının sadece 
dağıtım ve tanıtımını yapmaktadır. Socialblade verilerine göre SılaVevo kanal
izlenmesi 28 milyon iken aylık ortalama geliri 7 
2017). 

7.2. Yayın Haklarına Sahip Müzik Kanalları: 
yapım şirketlerinin yada kendi yapım şirketlerinin sanatçılarının yayın haklarını ellerinde bulunduran 
kanallardır. Gelirlerinin birçoğunu Youtube İş Ortaklı Programı ile Youtube tarafından ödenen reklam 
geliri ve video tıklanma oranlarından elde etmektedir (Acker vd., 2013: 36).

Kaynak: https://socialblade.com/youtube/user/netdmuzikk

Netd müzik tüm dünyada en çok izlenen üçüncü müzik kanalıdır. Doğan Müzik Şirketi’nin video 
yayın kanalı olan Netd müzik hem Doğan Müzik Şirketi ile çalışan sanatçılarından hem de anlaşmalı 
olduğu diğer tüm yapımcı şirketlerin sanatçıların yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. Youtube 
üzerinden yayın yapan Netd müzik kanalının aylık ortalama izlenmesi 681 milyon iken, aylık ortalama 
geliri 170 bin dolar – 2 milyon dolar arasındadır (Socialblade, 201
kanal konumunda da olduğu için dünya üzerinde tüm yapımcı şirketler ile anlaşabilmektedir. Bu 
nedenle izlenme ve gelir oranları tek bir sanatçının şarkısı veya albümü üzerinden 
değerlendirilmemelidir. 

7.3. Bireysel Olarak Kurulan Müzik Kanalları: 
üreticisinin kendi kanalıdır. Sanatçının kendi üretim imkanları ile oluşturduğu müziği bağımsız bir 
şekilde dağıtma ve tanıtma imkanı vardır. Bireysel kanalların gelirleri genellikle t
gelmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki yayın hakları yapımcı şirketlerin veya toplayıcı kanaların 
elinde bulunan sanatçılar,  bireysel sanatçılar gibi bu kanalları çoğunlukla dağıtma ve tanıtma kanalı 
olarak kullanmaktadır. Bu nedenle 
talebi arttırmak ve kendi tanıtımını kendisi yapmak istemektedir.
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SılaVevo kanalı Sony Müzik, Universal Müzik Grup ve Abu Dhabi Medya’nın ortaklığında kurulan 
Vevo’ya ait bir kanaldır. Sanatçı Sıla müzik kayıtlarını ve fiziki albüm/şarkı satışlarını Sony Müzik 

rmaktadır ve bu nedenle tüm yayın hakları Vevo yayın kanalına aittir. Youtube 
üzerinden yayın yapan SılaVevo kanalı Sıla’nın yayın haklarını elinde bulundurarak sanatçının sadece 
dağıtım ve tanıtımını yapmaktadır. Socialblade verilerine göre SılaVevo kanalının aylık ortalama 
izlenmesi 28 milyon iken aylık ortalama geliri 7 - 115 bin dolar arasında değişmektedir (Socialblade, 

7.2. Yayın Haklarına Sahip Müzik Kanalları: Toplayıcılar olarak adlandırılan bu kanallar farklı 
yapım şirketlerinin sanatçılarının yayın haklarını ellerinde bulunduran 

kanallardır. Gelirlerinin birçoğunu Youtube İş Ortaklı Programı ile Youtube tarafından ödenen reklam 
geliri ve video tıklanma oranlarından elde etmektedir (Acker vd., 2013: 36). 

https://socialblade.com/youtube/user/netdmuzikk 

Netd müzik tüm dünyada en çok izlenen üçüncü müzik kanalıdır. Doğan Müzik Şirketi’nin video 
yayın kanalı olan Netd müzik hem Doğan Müzik Şirketi ile çalışan sanatçılarından hem de anlaşmalı 

er tüm yapımcı şirketlerin sanatçıların yayın haklarını elinde bulundurmaktadır. Youtube 
üzerinden yayın yapan Netd müzik kanalının aylık ortalama izlenmesi 681 milyon iken, aylık ortalama 

2 milyon dolar arasındadır (Socialblade, 2017). Ancak Netd müzik bir toplayıcı 
kanal konumunda da olduğu için dünya üzerinde tüm yapımcı şirketler ile anlaşabilmektedir. Bu 
nedenle izlenme ve gelir oranları tek bir sanatçının şarkısı veya albümü üzerinden 

Kurulan Müzik Kanalları: Bireysel olarak kurulan müzik kanalları müzik 
üreticisinin kendi kanalıdır. Sanatçının kendi üretim imkanları ile oluşturduğu müziği bağımsız bir 
şekilde dağıtma ve tanıtma imkanı vardır. Bireysel kanalların gelirleri genellikle tıklanma oranlarından 
gelmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki yayın hakları yapımcı şirketlerin veya toplayıcı kanaların 
elinde bulunan sanatçılar,  bireysel sanatçılar gibi bu kanalları çoğunlukla dağıtma ve tanıtma kanalı 

 sanatçı her koşulda olduğu gibi bireysel kanal ile konserlere olan 
talebi arttırmak ve kendi tanıtımını kendisi yapmak istemektedir. 
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Kaynak: https://socialblade.com/youtube/channel/UCEAeqUMez149488Ig2TGNgw

Evrencan Gündüz müziğini kendisi üretmekte ve 
tanıtım yapmaktadır. 2012 yılından bugüne 81 video girişi yapan sanatçının aylık ortalama izlenmesi 2 
milyon iken, aylık ortalama geliri 573 dolar 
sanatçıya aktarılmaktadır. Güncel olarak 121,524 abone sayısına sahip olan sanatçı Youtube kanalı 
aracılığı ile müziğini serbest bırakarak tanıtımını ve dağıtımını yapmakta ayrıca diğer dijital 
platformlardan yine bireysel olarak albüm satışını gerçekleştirmekte
izlenme ve gelir oranlarının diğer müzik kanallarına göre çok daha düşük olması ancak burada ki tüm 
gelirin doğrudan sanatçıya aktarılması, bireysel kanalların bağımsız müzik endüstrisindeki önemini 
arttırmaktadır. Öyle ki geleneksel müzik endüstrisinden dijital müzik endüstrisine kadar geçen 
dönemde sanatçılar her zaman asıl gelir kaynaklarını konserlere olan talepten kazanmaktadırlar (Poole, 
2011: 33). 

Bugün bireysel olarak oluşturulan kanallar sayesinde müzik üreticile
yapısından tamamen değilse bile büyük oranda kurtulmuşlar ve bağımsız bireysel endüstriler 
oluşturmuşlardır. Yeni medya öncesi ve sonrası müzik endüstrisinin son tüketiciye erişimi Şekil 1. ve 
Şekil 2’de gösterilmiştir. Bugün bireysel müzik kanalları sayesinde karşımıza şöyle bir şekil çıkması 
mümkündür. 

Şekil 5.Bireysel Müzik Endüstrisi Dağıtım Kanalları

Dijital ortamda bireysel olarak oluşturulan müzik, müzik tüketicisine olduğu kadar müzik üreticisine 
de oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. Müzik üreticileri açısından bu avantajlar temel olarak 
şöyle sıralanabilir (Bayram, 2009: 13):

Aracı firmaların ortandan kalkması ile maliyetlerin azalması.
Müzik üretiminde istenilen sayıda kaydın dağıtımı ve tanıtımı.
Müziğin stoklanması sorununun hemen hemen hiç yaşanmaması.

Bireysel Üretim
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https://socialblade.com/youtube/channel/UCEAeqUMez149488Ig2TGNgw

Evrencan Gündüz müziğini kendisi üretmekte ve kendi bireysel Youtube kanalından dağıtım ve 
tanıtım yapmaktadır. 2012 yılından bugüne 81 video girişi yapan sanatçının aylık ortalama izlenmesi 2 
milyon iken, aylık ortalama geliri 573 dolar - 9 bin dolar arasında değişmektedir ve bu gelir doğrudan 

ıya aktarılmaktadır. Güncel olarak 121,524 abone sayısına sahip olan sanatçı Youtube kanalı 
aracılığı ile müziğini serbest bırakarak tanıtımını ve dağıtımını yapmakta ayrıca diğer dijital 
platformlardan yine bireysel olarak albüm satışını gerçekleştirmektedir (Socialblade, 2017). Sanatçının 
izlenme ve gelir oranlarının diğer müzik kanallarına göre çok daha düşük olması ancak burada ki tüm 
gelirin doğrudan sanatçıya aktarılması, bireysel kanalların bağımsız müzik endüstrisindeki önemini 

ki geleneksel müzik endüstrisinden dijital müzik endüstrisine kadar geçen 
dönemde sanatçılar her zaman asıl gelir kaynaklarını konserlere olan talepten kazanmaktadırlar (Poole, 

Bugün bireysel olarak oluşturulan kanallar sayesinde müzik üreticileri müzik endüstrisinin oligopol 
yapısından tamamen değilse bile büyük oranda kurtulmuşlar ve bağımsız bireysel endüstriler 
oluşturmuşlardır. Yeni medya öncesi ve sonrası müzik endüstrisinin son tüketiciye erişimi Şekil 1. ve 
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Yapımcı şirketlere ihtiyaç duyulmaması ve kolay kayıt imkanı.
Tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin ortadan kalkması.

Bununla birlikte müzisyenler açısından farklı olarak yeni medya ve teknolojinin getirdiği ol
sayesinde küçük, uygun fiyatlı stüdyolarda müzik üretmek ve kaydetmek, geçmişin üst düzey 
stüdyolarına uygun ses kalitesine yakındır. Kayıtların büyük şehir merkezlerinde yoğunlaşması 
gerekmemektedir. Bugün her müzik üreticisi bir ev stüdyosunda ke
ekipmanları uygun fiyatlarda ve erişebilirdir. Yasal dijital indirmeler, gerçek zamanlı aktarım 
hizmetleri kolay ulaşılabilir boyuttadır (Poole, 2011: 33

Dijital ortamda bireysel olarak üretilen müziğin yukarıdaki gibi
dezavantajı telif hakkı sorunudur. Bugün yasa dışı siteler aracılığı ile hemen her müzik kaydı MP3 
formatına dönüştürülerek telif hakkı sorununa neden olmaktadır.

8. Riskler ve Sorunlar 

Günümüzde müziği yaratanları ve müzik
yasalarıdır. Çevrimiçi sorumluluk yasalarının tutarsız uygulamaları ile bazı hizmetler, tüketiciye 
sunduğu müzikten sorumlu olmadığını iddia etmektedir. Youtube gibi bazı hizmetler sitelerinde 
yayınladıkları müzikten yasal olarak sorumlu olmadıklarını iddia etmektedir. Bu durum diğer dijital 
platformlar ve Youtube gibi hizmetler arasında haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte değer aralığı müzik endüstrisinin ve müzik yaratıcılarının gel
sorunudur. Değer aralığı müziğe yatırım yapan ve müziği yaratan değerler arasındaki uyumsuzluğu 
yani adil olmayan şartları ifade etmektedir. Örneğin Youtube müzikte dahil olmak üzere yayınladığı 
tüm içerikleri standart Youtube lisa
platformlar sanatçı lisansı vermektedir. Ayrıca Spotify’e kayıtlı yayıncı kişiler yada şirketler kullanıcı 
başına 20 ABD doları alırken Youtube her bir müzik kullanıcısı için 1 ABD dolarından d
ücret vermektedir. Yukarıda ki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi birçok bağımsız sanatçı Youtube 
dağıtım ve tanıtım kanalı olarak kullanmaktadır ancak diğer dijital platformlar arasından doğan haksız 
rekabet ortamı göz ardı edilmemelidir. Günümüz
büyük sorunlardan biri Dijital Telif Hakkı Yasası'dır. Bu yasa, yaşadığımız çağa kıyasla teknolojik 
açıdan güncelliğini yitirmiş bir çağda yazılmış ve geçmiştir. Büyük teknoloji şirketlerinin üretiml
sonucunda tüketiciler, akıllı telefonlarıyla yasal olmayan yollarla müzikleri stoklarken, söz yazarları 
ve müzik üreticilerinin kazançları azalmaya devam etmektedir (IFPI, 2017). Bireysel müzik üreticileri 
açısından en büyük sorunlardan birisi de çalış
ortamlarında yeni sesler aramak yerine bildikleri sanatçıları arama eğilimindedir. Bu nedenle çalışması 
bilinmeyen bir sanatçı için dağıtım ve tanıtım koşulları oldukça zorlaşmaktadır (Poole, 2011: 35).

SONUÇ 

Müzik endüstrisinin peyzajı hem ekonomik hem de sosyal açıdan çoğunlukla İnternet ve yeni medya 
teknolojilerinin yükselişine bağlı olarak değişmeye devam etmektedir. 2000'lerin başından itibaren 
hızla gelişen dijital teknolojiler ve İnternetin etkis
zorluklarla mücadele etmeye iterken aynı zamanda bireysel olarak önemli fırsatlar yaratmaktadır. Plak 
şirketlerinin oligopolünde olan müzik endüstrisi büyük oranda değişmiş durumdadır. Müziğin üretim, 
dağıtım ve tanıtımıyla ilgili ücretlendirme politikalarının neredeyse tamamını elinde bulunduran plak 
şirketleri geleneksel rollerini ve kontrolü kaybetmişlerdir. 2000’li yılların öncesinde popüler olan tek 
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Yapımcı şirketlere ihtiyaç duyulmaması ve kolay kayıt imkanı. 
Tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin ortadan kalkması. 

Bununla birlikte müzisyenler açısından farklı olarak yeni medya ve teknolojinin getirdiği ol
sayesinde küçük, uygun fiyatlı stüdyolarda müzik üretmek ve kaydetmek, geçmişin üst düzey 
stüdyolarına uygun ses kalitesine yakındır. Kayıtların büyük şehir merkezlerinde yoğunlaşması 
gerekmemektedir. Bugün her müzik üreticisi bir ev stüdyosunda kendi eserlerini üretebilir. Kayıt 
ekipmanları uygun fiyatlarda ve erişebilirdir. Yasal dijital indirmeler, gerçek zamanlı aktarım 
hizmetleri kolay ulaşılabilir boyuttadır (Poole, 2011: 33-35). 

Dijital ortamda bireysel olarak üretilen müziğin yukarıdaki gibi avantajlarının yanında en büyük 
dezavantajı telif hakkı sorunudur. Bugün yasa dışı siteler aracılığı ile hemen her müzik kaydı MP3 
formatına dönüştürülerek telif hakkı sorununa neden olmaktadır. 

Günümüzde müziği yaratanları ve müzik endüstrisinin tehdit eden en büyük sorun telif hakkı 
yasalarıdır. Çevrimiçi sorumluluk yasalarının tutarsız uygulamaları ile bazı hizmetler, tüketiciye 
sunduğu müzikten sorumlu olmadığını iddia etmektedir. Youtube gibi bazı hizmetler sitelerinde 

kları müzikten yasal olarak sorumlu olmadıklarını iddia etmektedir. Bu durum diğer dijital 
platformlar ve Youtube gibi hizmetler arasında haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte değer aralığı müzik endüstrisinin ve müzik yaratıcılarının gelecekteki ikinci en büyük 
sorunudur. Değer aralığı müziğe yatırım yapan ve müziği yaratan değerler arasındaki uyumsuzluğu 
yani adil olmayan şartları ifade etmektedir. Örneğin Youtube müzikte dahil olmak üzere yayınladığı 
tüm içerikleri standart Youtube lisansı ile yayınlarken, Spotify, Apple Müzik, Dezeer gibi dijital 
platformlar sanatçı lisansı vermektedir. Ayrıca Spotify’e kayıtlı yayıncı kişiler yada şirketler kullanıcı 
başına 20 ABD doları alırken Youtube her bir müzik kullanıcısı için 1 ABD dolarından d
ücret vermektedir. Yukarıda ki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi birçok bağımsız sanatçı Youtube 
dağıtım ve tanıtım kanalı olarak kullanmaktadır ancak diğer dijital platformlar arasından doğan haksız 
rekabet ortamı göz ardı edilmemelidir. Günümüzde söz yazarları ve kayıt sanatçılarının karşılaştığı en 
büyük sorunlardan biri Dijital Telif Hakkı Yasası'dır. Bu yasa, yaşadığımız çağa kıyasla teknolojik 
açıdan güncelliğini yitirmiş bir çağda yazılmış ve geçmiştir. Büyük teknoloji şirketlerinin üretiml
sonucunda tüketiciler, akıllı telefonlarıyla yasal olmayan yollarla müzikleri stoklarken, söz yazarları 
ve müzik üreticilerinin kazançları azalmaya devam etmektedir (IFPI, 2017). Bireysel müzik üreticileri 
açısından en büyük sorunlardan birisi de çalışması bilinmeyen sanatçılardır. Tüketiciler yeni medya 
ortamlarında yeni sesler aramak yerine bildikleri sanatçıları arama eğilimindedir. Bu nedenle çalışması 
bilinmeyen bir sanatçı için dağıtım ve tanıtım koşulları oldukça zorlaşmaktadır (Poole, 2011: 35).

Müzik endüstrisinin peyzajı hem ekonomik hem de sosyal açıdan çoğunlukla İnternet ve yeni medya 
teknolojilerinin yükselişine bağlı olarak değişmeye devam etmektedir. 2000'lerin başından itibaren 
hızla gelişen dijital teknolojiler ve İnternetin etkisi müzik endüstrisini daha önce görülmemiş 
zorluklarla mücadele etmeye iterken aynı zamanda bireysel olarak önemli fırsatlar yaratmaktadır. Plak 
şirketlerinin oligopolünde olan müzik endüstrisi büyük oranda değişmiş durumdadır. Müziğin üretim, 

nıtımıyla ilgili ücretlendirme politikalarının neredeyse tamamını elinde bulunduran plak 
şirketleri geleneksel rollerini ve kontrolü kaybetmişlerdir. 2000’li yılların öncesinde popüler olan tek 
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şarkı kayıt biçimi bugün yeni medya ortamlarında tekrar canlan
paylaşım siteleri ile başlayan daha sonrasında ise yasal dijital kanallardan dağıtımı sunulan müzik 
kayıtları, bireysel endüstrilerin daha fazla kendilerine alan bulmasını sağlamıştır. Tüketiciler açısından 
da bakıldığında hem stream müzik hem de tek şarkı veya albüm indirmelerin makul fiyatlarda olması, 
fiziksel satışları azaltırken dijital ortamlara talebi arttırmıştır. Bu dönüşüm, aracı şirketlerin ortadan 
kalkmasıyla müzik üreticisi ve tüketicisinin doğrudan buluşma
daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bireysel yeni medya kanalları sayesinde her geçen gün artan 
bireysel müzik kanalları, tüketicinin öncelikli tercihi olma yolunda ilerlemektedir.

Müzik üreticisi, rekor satışlara ulaşmasa dahi dağıtım ve tanıtım kanallarında yaşanan değişimler ile 
müziğini serbest bırakmayı tercih etme eğilimdedir. Geleneksel müzik endüstrisinde gelirinin büyük 
çoğunluğunu konserlerden elde eden sanatçılar, bugün hem kendi dağıtım ve tanı
hem de konserlere olan talebi, endüstrinin büyük plak şirketlerine ihtiyaç duymadan kendileri 
gerçekleştirebilmektedir. Öte yandan yeni medya ve çevrimiçi müzik topluluklarının büyümesi, yeni 
sanatçıların uygun fan tabanına ulaşmaların
neden olmuştur. Bu gelişmelere bakıldığında plak şirklerinin kayıt endüstrisinden elde ettikleri 
gelirleri artık geleneksel biçimde sürdüremeyeceklerini söylemek mümkündür.

Youtube gibi herhangi bir üyelik ücreti ödemeden bireysel kanal kurma imkanı sunan yeni medya 
ortamları sanatçılara aracı şirketlere ihtiyaç duymadan kendi dağıtım ve tanıtımlarını yapma imkanı 
sunmaktadır. Müzik üreticileri kayıt teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirdikçe 
ortamlarda daha etkin olma fırsatı elde edebileceklerdir. Teknolojinin daha da kapsayıcı ve etkin 
konuma gelmesine bağlı olarak özellikle dijital dağıtım ve canlı eğlence alanlarında yeni iş fırsatları 
oluşmaya devam edecek ve muhtemelen merkez 
gelişmeleri yeni medyanın yaratıcı endüstri alanlarından biri olarak bireysel müzik endüstrisi 
üzerindeki olumlu etkileri olarak değerlendirmek mümkündür.
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şarkı kayıt biçimi bugün yeni medya ortamlarında tekrar canlanmaktadır. İlk önceleri yasadışı dosya 
paylaşım siteleri ile başlayan daha sonrasında ise yasal dijital kanallardan dağıtımı sunulan müzik 
kayıtları, bireysel endüstrilerin daha fazla kendilerine alan bulmasını sağlamıştır. Tüketiciler açısından 

ında hem stream müzik hem de tek şarkı veya albüm indirmelerin makul fiyatlarda olması, 
fiziksel satışları azaltırken dijital ortamlara talebi arttırmıştır. Bu dönüşüm, aracı şirketlerin ortadan 
kalkmasıyla müzik üreticisi ve tüketicisinin doğrudan buluşmasını sağlamıştır. İnternetin ve sanatçının 
daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayan bireysel yeni medya kanalları sayesinde her geçen gün artan 
bireysel müzik kanalları, tüketicinin öncelikli tercihi olma yolunda ilerlemektedir. 

satışlara ulaşmasa dahi dağıtım ve tanıtım kanallarında yaşanan değişimler ile 
müziğini serbest bırakmayı tercih etme eğilimdedir. Geleneksel müzik endüstrisinde gelirinin büyük 
çoğunluğunu konserlerden elde eden sanatçılar, bugün hem kendi dağıtım ve tanıtımını yapabilmekte, 
hem de konserlere olan talebi, endüstrinin büyük plak şirketlerine ihtiyaç duymadan kendileri 
gerçekleştirebilmektedir. Öte yandan yeni medya ve çevrimiçi müzik topluluklarının büyümesi, yeni 
sanatçıların uygun fan tabanına ulaşmalarını sağlamış ve yeni pazarlama tekniklerini öğrenmelerine 
neden olmuştur. Bu gelişmelere bakıldığında plak şirklerinin kayıt endüstrisinden elde ettikleri 
gelirleri artık geleneksel biçimde sürdüremeyeceklerini söylemek mümkündür. 

yelik ücreti ödemeden bireysel kanal kurma imkanı sunan yeni medya 
ortamları sanatçılara aracı şirketlere ihtiyaç duymadan kendi dağıtım ve tanıtımlarını yapma imkanı 
sunmaktadır. Müzik üreticileri kayıt teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirdikçe 
ortamlarda daha etkin olma fırsatı elde edebileceklerdir. Teknolojinin daha da kapsayıcı ve etkin 
konuma gelmesine bağlı olarak özellikle dijital dağıtım ve canlı eğlence alanlarında yeni iş fırsatları 
oluşmaya devam edecek ve muhtemelen merkez sahne konumuna gelecektir. Dolayısıyla tüm bu 
gelişmeleri yeni medyanın yaratıcı endüstri alanlarından biri olarak bireysel müzik endüstrisi 
üzerindeki olumlu etkileri olarak değerlendirmek mümkündür. 
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Siber Zorbalıkla Mücadelede Akran Desteğinin Rolü ve Akran Destek 
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Özet 

Siber zorbalık, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bir
yönelik düşmanlık, korkutma, tehdit ve taciz amaçlı iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleri 
olarak tanımlanabilir. Gelişen teknolojiyle birlikte öz
için bir sorun haline gelen siber zorbalıkla ilgili akademik çalışmaların sayısı her geçen gün artarken siber 
zorbalığı önleme ve başetmeye yönelik çok sayıda proje ve eylem planı da ortaya çıkmaktadır. 
çalışmaların büyük bölümü, siber zorbalıkla mücadelede birey, öğretmen ve ebeveynlerin rolü ve 
görevlerine odaklanmakta, buna karşılık ergenlerin yaşamlarında kimi zaman öğretmen ve ailelerinden 
daha öncelikli konumda olan akranlarının rolü ihmal edilme
göstermektedir ki gençler, yaşadıkları siber zorbalık deneyimlerini öncelikle arkadaşlarıyla, daha sonra 
varsa ağabey ya da ablalarıyla paylaşmaktadır. Bu da bize akranların bilinçlendirilerek sağlıklı bir destek 
kaynağına dönüşebilmesinin önemini göstermektedir. 2013 yılı itibariyle 27 ülkenin siber zorbalıkla 
mücadeleye ilişkin çalışmalarını inceleyen O’Moore vd., siber zorbalıkla baş etmede “gençlerin liderlik 
rolünü nasıl üstlenebilecekleri ve ebeveynlerin, öğretmenl
destekleyeceklerine dair” konuların ihmal edildiğini belirlemiştir. Akran destek programları, çocuk ve 
gençlerin kendi yaşıtlarını anlamasını, desteklemesini, bilgilendirmesini ve akranlarının özgüvenlerini, 
özsaygılarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya yönelik zorbalığa karşı bir dizi planlanmış 
ve yapılandırılmış yaklaşımları içermektedir. Bu çalışmada siber zorbalıkla mücadelede aile ve okul kadar 
önemli olan akran gruplarının rolü ve akran gr
sağlamak adına neler yapılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür taraması 
şeklindedir. Öncelikle siber zorbalık kavramı, türleri ve genel olarak başetme yöntemleri 
ardından da konuyla ilgili araştırma ve projelerin bulgularından yararlanarak akran desteğinin nasıl 
geliştirilebileceği tartışılmıştır. Bu kapsamda, Avrupa çapında farklı ülkelerin dâhil olduğu ve Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen araş
proje ve eylemlerde akran desteğinin ne şekilde ele alındığı ve destek programlarının nasıl 
biçimlendirildiği tespit edilmektedir. 
yanları karşılaştırılarak ve Türkiye’nin özgün koşulları da dikkate alınarak akran destek programlarına 
ilişkin öneriler ortaya koymak amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Siber zorbalık, müdahale ve önleyici çalışmalar, akran desteği
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Siber zorbalık, bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla bir bireyin ya da grubun diğerlerine 
düşmanlık, korkutma, tehdit ve taciz amaçlı iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleri 

Gelişen teknolojiyle birlikte özellikle dijitalleşme oranların yüksek olduğu ülkeler 
için bir sorun haline gelen siber zorbalıkla ilgili akademik çalışmaların sayısı her geçen gün artarken siber 
zorbalığı önleme ve başetmeye yönelik çok sayıda proje ve eylem planı da ortaya çıkmaktadır. 
çalışmaların büyük bölümü, siber zorbalıkla mücadelede birey, öğretmen ve ebeveynlerin rolü ve 
görevlerine odaklanmakta, buna karşılık ergenlerin yaşamlarında kimi zaman öğretmen ve ailelerinden 
daha öncelikli konumda olan akranlarının rolü ihmal edilmektedir. Ancak yine mevcut çalışmalar 
göstermektedir ki gençler, yaşadıkları siber zorbalık deneyimlerini öncelikle arkadaşlarıyla, daha sonra 
varsa ağabey ya da ablalarıyla paylaşmaktadır. Bu da bize akranların bilinçlendirilerek sağlıklı bir destek 

ına dönüşebilmesinin önemini göstermektedir. 2013 yılı itibariyle 27 ülkenin siber zorbalıkla 
mücadeleye ilişkin çalışmalarını inceleyen O’Moore vd., siber zorbalıkla baş etmede “gençlerin liderlik 
rolünü nasıl üstlenebilecekleri ve ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okulların gençlerini bu konuda nasıl 
destekleyeceklerine dair” konuların ihmal edildiğini belirlemiştir. Akran destek programları, çocuk ve 
gençlerin kendi yaşıtlarını anlamasını, desteklemesini, bilgilendirmesini ve akranlarının özgüvenlerini, 

aygılarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya yönelik zorbalığa karşı bir dizi planlanmış 
ve yapılandırılmış yaklaşımları içermektedir. Bu çalışmada siber zorbalıkla mücadelede aile ve okul kadar 
önemli olan akran gruplarının rolü ve akran gruplarının bilinçli destek grupları şeklinde işlev görmesini 
sağlamak adına neler yapılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür taraması 
şeklindedir. Öncelikle siber zorbalık kavramı, türleri ve genel olarak başetme yöntemleri 
ardından da konuyla ilgili araştırma ve projelerin bulgularından yararlanarak akran desteğinin nasıl 
geliştirilebileceği tartışılmıştır. Bu kapsamda, Avrupa çapında farklı ülkelerin dâhil olduğu ve Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen araştırma projeleri ve eylemleri ile ABD’deki çalışmalar incelenerek bu 
proje ve eylemlerde akran desteğinin ne şekilde ele alındığı ve destek programlarının nasıl 
biçimlendirildiği tespit edilmektedir. Çalışmanın sonunda mevcut proje ve uygulamaların güçlü ve
yanları karşılaştırılarak ve Türkiye’nin özgün koşulları da dikkate alınarak akran destek programlarına 
ilişkin öneriler ortaya koymak amaçlanmıştır. 

Siber zorbalık, müdahale ve önleyici çalışmalar, akran desteği 
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bireyin ya da grubun diğerlerine 
düşmanlık, korkutma, tehdit ve taciz amaçlı iletileri kasıtlı ve düzenli bir şekilde göndermeleri 

ellikle dijitalleşme oranların yüksek olduğu ülkeler 
için bir sorun haline gelen siber zorbalıkla ilgili akademik çalışmaların sayısı her geçen gün artarken siber 
zorbalığı önleme ve başetmeye yönelik çok sayıda proje ve eylem planı da ortaya çıkmaktadır. Bu 
çalışmaların büyük bölümü, siber zorbalıkla mücadelede birey, öğretmen ve ebeveynlerin rolü ve 
görevlerine odaklanmakta, buna karşılık ergenlerin yaşamlarında kimi zaman öğretmen ve ailelerinden 

ktedir. Ancak yine mevcut çalışmalar 
göstermektedir ki gençler, yaşadıkları siber zorbalık deneyimlerini öncelikle arkadaşlarıyla, daha sonra 
varsa ağabey ya da ablalarıyla paylaşmaktadır. Bu da bize akranların bilinçlendirilerek sağlıklı bir destek 

ına dönüşebilmesinin önemini göstermektedir. 2013 yılı itibariyle 27 ülkenin siber zorbalıkla 
mücadeleye ilişkin çalışmalarını inceleyen O’Moore vd., siber zorbalıkla baş etmede “gençlerin liderlik 

erin ve okulların gençlerini bu konuda nasıl 
destekleyeceklerine dair” konuların ihmal edildiğini belirlemiştir. Akran destek programları, çocuk ve 
gençlerin kendi yaşıtlarını anlamasını, desteklemesini, bilgilendirmesini ve akranlarının özgüvenlerini, 

aygılarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya yönelik zorbalığa karşı bir dizi planlanmış 
ve yapılandırılmış yaklaşımları içermektedir. Bu çalışmada siber zorbalıkla mücadelede aile ve okul kadar 

uplarının bilinçli destek grupları şeklinde işlev görmesini 
sağlamak adına neler yapılabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın yöntemi literatür taraması 
şeklindedir. Öncelikle siber zorbalık kavramı, türleri ve genel olarak başetme yöntemleri ele alınmış, 
ardından da konuyla ilgili araştırma ve projelerin bulgularından yararlanarak akran desteğinin nasıl 
geliştirilebileceği tartışılmıştır. Bu kapsamda, Avrupa çapında farklı ülkelerin dâhil olduğu ve Avrupa 

tırma projeleri ve eylemleri ile ABD’deki çalışmalar incelenerek bu 
proje ve eylemlerde akran desteğinin ne şekilde ele alındığı ve destek programlarının nasıl 

Çalışmanın sonunda mevcut proje ve uygulamaların güçlü ve güçsüz 
yanları karşılaştırılarak ve Türkiye’nin özgün koşulları da dikkate alınarak akran destek programlarına 
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The Role of Peer Support in Coping With Cyberbullying and An 
Evaluation About Peer Support Projects

 

Abstract 

Cyberbullying can be defined as a deliberate and regular submission of messages intended for hostility, 
intimidation, threat and harassment of an individual or group of others via information communication 
technologies. With the developing technology, the 
has become a problem especially for countries with high digitization rates, is increasing day by day, 
therefore, a number of projects and plans for cyberbullying presentation and dealing are also emerging.
These works mostly focus on the roles and tasks of individuals, teachers, and parents in cyberbullying 
struggle,whereas the role of peers in youth's lives, which are sometimes more important than their 
teachers and their families, is neglected.
experiences of bullying firstly with their friends then(if they have) with their brothers or sisters. This 
shows us that how important peers roles in this problem and if we will focus on them, they can 
conscious and become a source of healthy support for this problem. O'Moore and others, examining the 
work of 27 countries on the struggle against cyberbullying as of 2013, stated that "how to handle the 
leadership role of young people and how to sup
ignored when cyberbullying was dealt with. Peer support programs contain a number of planned and 
structured approaches to against bullying that help children and young people understand, support, 
inform, and develop self-confidence, self
important as family and school in cyberbullying struggle in this study and what can be done to ensure that 
peer groups function as conscious support grou
literature review. First, the concept of cyberbullying, its types and methods of coping in general will be 
discussed and then how to develop peer support by exploring the findings of relevant resea
projects will be discussed. In this context, the inclusion of different countries across Europe and research 
projects and actions financed by the European Union and studies in the US will be examined to determine 
how peer support is handled and how
aimed to make an assessment of the studies that mention this issue in Turkey. 

Keywords: Cyberbullying, intervention and preventing work, peer support

 

GİRİŞ 

İnternet kullanımının tüm dünyada artan bir olgu olmasıyla birlikte bu kullanımın olumsuz 
sonuçlarında da artış gözlemlenmektedir. İnternetin bireye mekandan bağımsız katılım imkanı 
sunması, olası tehditlerin de görece kontrol edilebilir, önlenebilir olmasını engellemektedir. İntern
kullanımın yaşının giderek düşmesi bu risklerin zarar verici potansiyelini arttırmaktadır. Eurokids 
online (Çevrimiçi Çocuk) Projesi gibi uluslar arası çalışmalar dünyanın pek çok yerinde İnternet 
kullanım yaşının, okul öncesi çağa, İnternetle tanışma, 
göstermektedir. Siber zorbalık olgusunun gerçekleştiği ortam olarak siber uzamda meydana gelmesi 
nedeniyle giderek daha büyük bir sorun haline büründüğü konusunda akademide fikir birliği hakimdir. 
Siber zorbalık, birey veya grubun diğerlerine yönelik elektronik ortamda (sms, sohbet odaları, bloglar, 
forumlar ve sosyal ağlar aracılığıyla) sürekli ve kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, 
dedikodu, taciz, tehdit, utandırma, dışlama ve benzeri rahatsı
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eer Support in Coping With Cyberbullying and An 
Evaluation About Peer Support Projects 

Cyberbullying can be defined as a deliberate and regular submission of messages intended for hostility, 
intimidation, threat and harassment of an individual or group of others via information communication 
technologies. With the developing technology, the number of academic studies on cyberbullying, which 
has become a problem especially for countries with high digitization rates, is increasing day by day, 
therefore, a number of projects and plans for cyberbullying presentation and dealing are also emerging.
These works mostly focus on the roles and tasks of individuals, teachers, and parents in cyberbullying 

whereas the role of peers in youth's lives, which are sometimes more important than their 
teachers and their families, is neglected. However, the current studies show that young people share their 
experiences of bullying firstly with their friends then(if they have) with their brothers or sisters. This 
shows us that how important peers roles in this problem and if we will focus on them, they can 
conscious and become a source of healthy support for this problem. O'Moore and others, examining the 
work of 27 countries on the struggle against cyberbullying as of 2013, stated that "how to handle the 
leadership role of young people and how to support their parents, teachers, and youth on this issue" was 
ignored when cyberbullying was dealt with. Peer support programs contain a number of planned and 
structured approaches to against bullying that help children and young people understand, support, 

confidence, self-esteem, and skills of their peers. The role of peer groups as 
important as family and school in cyberbullying struggle in this study and what can be done to ensure that 
peer groups function as conscious support groups will be revealed. The method of study is the way of the 
literature review. First, the concept of cyberbullying, its types and methods of coping in general will be 
discussed and then how to develop peer support by exploring the findings of relevant resea
projects will be discussed. In this context, the inclusion of different countries across Europe and research 
projects and actions financed by the European Union and studies in the US will be examined to determine 
how peer support is handled and how support programs are shaped in these projects and actions. It is also 
aimed to make an assessment of the studies that mention this issue in Turkey.  

Cyberbullying, intervention and preventing work, peer support 

ünyada artan bir olgu olmasıyla birlikte bu kullanımın olumsuz 
sonuçlarında da artış gözlemlenmektedir. İnternetin bireye mekandan bağımsız katılım imkanı 
sunması, olası tehditlerin de görece kontrol edilebilir, önlenebilir olmasını engellemektedir. İntern
kullanımın yaşının giderek düşmesi bu risklerin zarar verici potansiyelini arttırmaktadır. Eurokids 
online (Çevrimiçi Çocuk) Projesi gibi uluslar arası çalışmalar dünyanın pek çok yerinde İnternet 
kullanım yaşının, okul öncesi çağa, İnternetle tanışma, maruz kalma yaşının ise sıfıra kadar düştüğünü 
göstermektedir. Siber zorbalık olgusunun gerçekleştiği ortam olarak siber uzamda meydana gelmesi 
nedeniyle giderek daha büyük bir sorun haline büründüğü konusunda akademide fikir birliği hakimdir. 

ık, birey veya grubun diğerlerine yönelik elektronik ortamda (sms, sohbet odaları, bloglar, 
forumlar ve sosyal ağlar aracılığıyla) sürekli ve kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, 
dedikodu, taciz, tehdit, utandırma, dışlama ve benzeri rahatsızlık verici eylemleri ifade etmektedir 

eer Support in Coping With Cyberbullying and An 

Cyberbullying can be defined as a deliberate and regular submission of messages intended for hostility, 
intimidation, threat and harassment of an individual or group of others via information communication 

number of academic studies on cyberbullying, which 
has become a problem especially for countries with high digitization rates, is increasing day by day, 
therefore, a number of projects and plans for cyberbullying presentation and dealing are also emerging. 
These works mostly focus on the roles and tasks of individuals, teachers, and parents in cyberbullying 

whereas the role of peers in youth's lives, which are sometimes more important than their 
he current studies show that young people share their 

experiences of bullying firstly with their friends then(if they have) with their brothers or sisters. This 
shows us that how important peers roles in this problem and if we will focus on them, they can become 
conscious and become a source of healthy support for this problem. O'Moore and others, examining the 
work of 27 countries on the struggle against cyberbullying as of 2013, stated that "how to handle the 

port their parents, teachers, and youth on this issue" was 
ignored when cyberbullying was dealt with. Peer support programs contain a number of planned and 
structured approaches to against bullying that help children and young people understand, support, 

esteem, and skills of their peers. The role of peer groups as 
important as family and school in cyberbullying struggle in this study and what can be done to ensure that 

ps will be revealed. The method of study is the way of the 
literature review. First, the concept of cyberbullying, its types and methods of coping in general will be 
discussed and then how to develop peer support by exploring the findings of relevant research and 
projects will be discussed. In this context, the inclusion of different countries across Europe and research 
projects and actions financed by the European Union and studies in the US will be examined to determine 

support programs are shaped in these projects and actions. It is also 

ünyada artan bir olgu olmasıyla birlikte bu kullanımın olumsuz 
sonuçlarında da artış gözlemlenmektedir. İnternetin bireye mekandan bağımsız katılım imkanı 
sunması, olası tehditlerin de görece kontrol edilebilir, önlenebilir olmasını engellemektedir. İnternet 
kullanımın yaşının giderek düşmesi bu risklerin zarar verici potansiyelini arttırmaktadır. Eurokids 
online (Çevrimiçi Çocuk) Projesi gibi uluslar arası çalışmalar dünyanın pek çok yerinde İnternet 

maruz kalma yaşının ise sıfıra kadar düştüğünü 
göstermektedir. Siber zorbalık olgusunun gerçekleştiği ortam olarak siber uzamda meydana gelmesi 
nedeniyle giderek daha büyük bir sorun haline büründüğü konusunda akademide fikir birliği hakimdir. 

ık, birey veya grubun diğerlerine yönelik elektronik ortamda (sms, sohbet odaları, bloglar, 
forumlar ve sosyal ağlar aracılığıyla) sürekli ve kasıtlı biçimde gerçekleştirdiği aşağılama, iftira, 

zlık verici eylemleri ifade etmektedir 
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(Patchin ve Hinduja, 2006, s. 152). Siber zorbalık vakalarına bakıldığında, zorbaların ve mağdurların 
bir statünün devamlılığında rol oynayan aktörler olduğu görülmektedir
24).Mağduriyetin artışında zorbalar kadar, çevrimiçi ortamda bu zorbalığa tanık olan, ancak bunu 
durdurmak için girişimde bulunmayan, sessiz kalan bireylerin de önemli bir rolü vardır. 

Gençlerin İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Yaygınlığı 

Avrupa’nın genelinde siber zorbalık vakalarında artışla ilgili olarak yapılan araştırmada elde edilen 
bilgilere göre 25.420 öğrenci arasında yüzde 5’inin haftada bir, yüzde 4’ünün ayda iki, yüzde 10’unun 
daha az sıklıkla olmak üzere siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya çıkmaktadır (
2011). Siber zorbalık vakalarındaki artışa bakıldığında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri siber 
zorbalığı gerçekleştirenlerin de mağdur olduğudur (Baştürk Akca vd. 2015). Görüldüğü üzere bu siber 
zorbalık vakaları bir tür suçlu-mağd
gençlerin tam da kimlik arayışlarına denk gelen dönemlerde bu tip vakaların görece kontrolü daha zor 
olan ortamlarda gerçekleşmesi aslında siber zorbalık olgusunun temelinde bir tür çarpık sosya
yattığını göstermektedir. Bu çarpık sosyalleşmenin kırılması noktasında atılacak en önemli adım 
kuşkusuz bu yanlış bilincin ortadan kaldırılması, eksikliği hissedilen duygudaşlığın sağlanmasıdır. 
Çünkü siber zorbalık vakalarına bakıldığında mağdurla
destekleyecek arkadaş eksikliğidir (
mağdurların yaşadıkları sosyal izolasyon sonucunda başta depresyon, kaygı bozukluğu ve hatta intihar 
vakaları gözlemlenmektedir. Dahası yalnızca siber zorbalık mağdurları değil, zorbalar da bu tehditle 
yüzleşmektedirler. Yapılan çalışmalar zorbaların büyük çoğunluğun daha önceden siber zorbalık 
mağduru oldukları görülmüştür. 

Siber Zorbalıkta Akran Desteği ve Önemi

Siber zorbalık, gelişen ve yaygınlaşan teknolojiyle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan küresel 
bir sorun haline gelmiştir.  Buna paralel olarak siber zorbalıkla ilgili akademik çalışmaların sayısının 
her geçen gün çoğalması, siber zorbalık sorununun hangi
çözülebileceğine dair temel bilgi birikimini arttırmış ve böylelikle çözüme yönelik eylem projelerinin 
hayata geçirilmesine olanak sağlamıştır. 

Siber zorbalığa karşı yürütülen eylemler iki başlık altında kateg
müdahaleye yönelik çalışmalar. Önleyici çalışmalar arasında bilinçlendirme ve farkındalık 
geliştirmeye yönelik eğitimler, çocukların teknolojik becerilerini arttırarak siber ataklara karşı önlem 
almalarını sağlamak ve aileleri bilinçlendirmek yer almaktadır. Müdahaleye yönelik çalışmalar ise 
yine teknik anlamda doğru adımları atabilmeleri için çocukların İnternet kullanım becerilerinin 
geliştirilmesinin yanısıra, siber zorbalara karşı okul yönetiminin ortak anlayış g
durumda uygulanabilecek yaptırımları tespit etmesi gibi adımlara atılmaktadır. Ayrıca gerekli olması 
halinde adli ve hukuki düzeyde yapılabilecekler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Akran desteği, siber zorbalıkla mücade
içerisinde yer alabilmektedir. Ergenlerin arkadaş çevrelerini çok önemsediği ve genellikle gençleri 
kendilerine rol model olarak aldıkları düşünüldüğünde akranların hem siber zorbalığı önleme, hem de 
bununla başetme konusunda önemli bir destek kaynağı olabileceği görülmüştür. Ancak akran destek 
çalışmaları, eğitim faaliyetlerinin yanısıra, organizasyon, takip ve değerlendirme gibi çeşitli boyutları 
da içerdiğinden hayata geçirilmesi daha zor olan çalışm
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). Siber zorbalık vakalarına bakıldığında, zorbaların ve mağdurların 
bir statünün devamlılığında rol oynayan aktörler olduğu görülmektedir (Hongjin v.d, 2016 s. 

ışında zorbalar kadar, çevrimiçi ortamda bu zorbalığa tanık olan, ancak bunu 
durdurmak için girişimde bulunmayan, sessiz kalan bireylerin de önemli bir rolü vardır. 

Gençlerin İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Yaygınlığı  

zorbalık vakalarında artışla ilgili olarak yapılan araştırmada elde edilen 
bilgilere göre 25.420 öğrenci arasında yüzde 5’inin haftada bir, yüzde 4’ünün ayda iki, yüzde 10’unun 
daha az sıklıkla olmak üzere siber zorbalığa maruz kaldığı ortaya çıkmaktadır (Livingstone S vd. 
2011). Siber zorbalık vakalarındaki artışa bakıldığında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri siber 
zorbalığı gerçekleştirenlerin de mağdur olduğudur (Baştürk Akca vd. 2015). Görüldüğü üzere bu siber 

mağdur ilişkisinden ziyade mağdur-mağdur ilişkisidir ve özellikle 
gençlerin tam da kimlik arayışlarına denk gelen dönemlerde bu tip vakaların görece kontrolü daha zor 
olan ortamlarda gerçekleşmesi aslında siber zorbalık olgusunun temelinde bir tür çarpık sosya
yattığını göstermektedir. Bu çarpık sosyalleşmenin kırılması noktasında atılacak en önemli adım 
kuşkusuz bu yanlış bilincin ortadan kaldırılması, eksikliği hissedilen duygudaşlığın sağlanmasıdır. 
Çünkü siber zorbalık vakalarına bakıldığında mağdurların en çok ihtiyaç duyduğu şey onları 
destekleyecek arkadaş eksikliğidir (Eva M. Romera  vd. 2016, s.71-79). Yine vakalara bakıldığında 
mağdurların yaşadıkları sosyal izolasyon sonucunda başta depresyon, kaygı bozukluğu ve hatta intihar 

ektedir. Dahası yalnızca siber zorbalık mağdurları değil, zorbalar da bu tehditle 
yüzleşmektedirler. Yapılan çalışmalar zorbaların büyük çoğunluğun daha önceden siber zorbalık 

Siber Zorbalıkta Akran Desteği ve Önemi 

balık, gelişen ve yaygınlaşan teknolojiyle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan küresel 
bir sorun haline gelmiştir.  Buna paralel olarak siber zorbalıkla ilgili akademik çalışmaların sayısının 
her geçen gün çoğalması, siber zorbalık sorununun hangi unsurlarla ilişkili olup, ne tür yöntemlerle 
çözülebileceğine dair temel bilgi birikimini arttırmış ve böylelikle çözüme yönelik eylem projelerinin 
hayata geçirilmesine olanak sağlamıştır.  

Siber zorbalığa karşı yürütülen eylemler iki başlık altında kategorize edilebilir; önleyici çalışmalar ve 
müdahaleye yönelik çalışmalar. Önleyici çalışmalar arasında bilinçlendirme ve farkındalık 
geliştirmeye yönelik eğitimler, çocukların teknolojik becerilerini arttırarak siber ataklara karşı önlem 

ve aileleri bilinçlendirmek yer almaktadır. Müdahaleye yönelik çalışmalar ise 
yine teknik anlamda doğru adımları atabilmeleri için çocukların İnternet kullanım becerilerinin 
geliştirilmesinin yanısıra, siber zorbalara karşı okul yönetiminin ortak anlayış geliştirmesi ve bu 
durumda uygulanabilecek yaptırımları tespit etmesi gibi adımlara atılmaktadır. Ayrıca gerekli olması 
halinde adli ve hukuki düzeyde yapılabilecekler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Akran desteği, siber zorbalıkla mücadelede hem önleyici hem de müdahaleye yönelik çalışmalar 
içerisinde yer alabilmektedir. Ergenlerin arkadaş çevrelerini çok önemsediği ve genellikle gençleri 
kendilerine rol model olarak aldıkları düşünüldüğünde akranların hem siber zorbalığı önleme, hem de 
ununla başetme konusunda önemli bir destek kaynağı olabileceği görülmüştür. Ancak akran destek 

çalışmaları, eğitim faaliyetlerinin yanısıra, organizasyon, takip ve değerlendirme gibi çeşitli boyutları 
da içerdiğinden hayata geçirilmesi daha zor olan çalışmalar arasında yer almaktadır. Avrupa 

). Siber zorbalık vakalarına bakıldığında, zorbaların ve mağdurların 
(Hongjin v.d, 2016 s. 17-

ışında zorbalar kadar, çevrimiçi ortamda bu zorbalığa tanık olan, ancak bunu 
durdurmak için girişimde bulunmayan, sessiz kalan bireylerin de önemli bir rolü vardır.  

zorbalık vakalarında artışla ilgili olarak yapılan araştırmada elde edilen 
bilgilere göre 25.420 öğrenci arasında yüzde 5’inin haftada bir, yüzde 4’ünün ayda iki, yüzde 10’unun 

Livingstone S vd. 
2011). Siber zorbalık vakalarındaki artışa bakıldığında ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri siber 
zorbalığı gerçekleştirenlerin de mağdur olduğudur (Baştürk Akca vd. 2015). Görüldüğü üzere bu siber 

mağdur ilişkisidir ve özellikle 
gençlerin tam da kimlik arayışlarına denk gelen dönemlerde bu tip vakaların görece kontrolü daha zor 
olan ortamlarda gerçekleşmesi aslında siber zorbalık olgusunun temelinde bir tür çarpık sosyalleşme 
yattığını göstermektedir. Bu çarpık sosyalleşmenin kırılması noktasında atılacak en önemli adım 
kuşkusuz bu yanlış bilincin ortadan kaldırılması, eksikliği hissedilen duygudaşlığın sağlanmasıdır. 

rın en çok ihtiyaç duyduğu şey onları 
). Yine vakalara bakıldığında 

mağdurların yaşadıkları sosyal izolasyon sonucunda başta depresyon, kaygı bozukluğu ve hatta intihar 
ektedir. Dahası yalnızca siber zorbalık mağdurları değil, zorbalar da bu tehditle 

yüzleşmektedirler. Yapılan çalışmalar zorbaların büyük çoğunluğun daha önceden siber zorbalık 

balık, gelişen ve yaygınlaşan teknolojiyle birlikte dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan küresel 
bir sorun haline gelmiştir.  Buna paralel olarak siber zorbalıkla ilgili akademik çalışmaların sayısının 

unsurlarla ilişkili olup, ne tür yöntemlerle 
çözülebileceğine dair temel bilgi birikimini arttırmış ve böylelikle çözüme yönelik eylem projelerinin 

orize edilebilir; önleyici çalışmalar ve 
müdahaleye yönelik çalışmalar. Önleyici çalışmalar arasında bilinçlendirme ve farkındalık 
geliştirmeye yönelik eğitimler, çocukların teknolojik becerilerini arttırarak siber ataklara karşı önlem 

ve aileleri bilinçlendirmek yer almaktadır. Müdahaleye yönelik çalışmalar ise 
yine teknik anlamda doğru adımları atabilmeleri için çocukların İnternet kullanım becerilerinin 

eliştirmesi ve bu 
durumda uygulanabilecek yaptırımları tespit etmesi gibi adımlara atılmaktadır. Ayrıca gerekli olması 
halinde adli ve hukuki düzeyde yapılabilecekler konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. 

lede hem önleyici hem de müdahaleye yönelik çalışmalar 
içerisinde yer alabilmektedir. Ergenlerin arkadaş çevrelerini çok önemsediği ve genellikle gençleri 
kendilerine rol model olarak aldıkları düşünüldüğünde akranların hem siber zorbalığı önleme, hem de 
ununla başetme konusunda önemli bir destek kaynağı olabileceği görülmüştür. Ancak akran destek 

çalışmaları, eğitim faaliyetlerinin yanısıra, organizasyon, takip ve değerlendirme gibi çeşitli boyutları 
alar arasında yer almaktadır. Avrupa 
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Birliği’nin desteğiyle çeşitli projeler kapsamında akran destek çalışmalarının örnekleri ortaya 
konulmuştur. Çalışmada akran desteğine ilişkin olarak yapılan proje ve eylemler incelenerek, akran 
desteğinin nasıl hayata geçirilebileceğine ilişkin bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Bu kapsamda, özellikle Avrupa çapında farklı ülkelerin dâhil olduğu, Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen araştırma projeleri ve eylemlerin bazıları aşağıda yer almaktadır: 

2004-2008 Daphne II Programı kapsamında, İtalya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek’te yürütülen 
European Cyberbullying Research Project (ECPR).

2006-2009 Avrupa Komisyonu Güvenli İnternet Programı (EC Safer Internet Programme) tarafından 
finanse edilen ve 21 ülkeyi kapsayan EU Kids Online I Projesi.
siber zorbalıkla sınırlı olmayıp; çocuk ve ebeveynlerin internet kullanımı, fırsatları, risklerine dair 
bilgilerini arttırmayı ve çocukların daha güvenli bir internet deneyimi y
amaçlamıştır. Projenin tamamlanan her aşamasında, dahil olan ülkelerindeki çocukların internet 
kullanımı ile ilgili çalışmalar derlenerek bir rapor hazırlanmaktadır. Türkiye, projeye ikinci 
aşamasında katılmıştır.) 

Ekim 2008 – Ekim 2012 tarihleri arasında yürütülen COST (European Cooperation in Science and 
Technology) ACTION IS0801, “Sanal Zorbalık: Eğitim Ortamlarındaki İlişkilerde Yeni Teknolojilerin 
Olumsuz Kullanımlarıyla Baş Etmek ve Olumlu Kullanımlarını Artırmak” (Cyberbullying:
With Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational 
Settings)  Aksiyonu.  

2009 yılında İngiltere’de başlayan BeatBullying (ZorbalığıYen) Programı.

2009-2011 Avrupa Komisyonu Güvenli İnternet Programı (EC S
finanse edilen ve 25 ülkeyi kapsayan EU Kids Online II Projesi.

“Sanal Zorbalık: Eğitim Ortamlarındaki İlişkilerde Yeni Teknolojilerin Olumsuz Kullanımlarıyla Baş 
Etmek ve Olumlu Kullanımlarını Artırmak” Aksiyonu kapsamı
siber zorbalıkla mücadele kapsamında gençlere, okullara/öğretmenlere ve ebeveynlere yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanan ulusal rehber kitapçıklar/ kılavuzlar incelenmiştir. 27 katılımcı ülkenin 
(Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, İsrail ve Avustralya)her birinden
kapsamlı iki tanesi seçilmek üzere toplam 54 ulusal kılavuzu incelenerek, okulların değer sistemi, 
izledikleri politikalar ve programlar, yeterlik ve işbirlikçi ortaklıklarla ilgili bir dizi kriterin mevcut 
olup olmaması açısından puanlandırmıştır. Ulu
değerlendirildiğinde pek çok kitapçığın siber zorbalıkla ilgili bütüncül okul politikası geliştirilmesi 
bakımından sorunun pek çok boyutunu ihmal ettikleri görülmüştür. Araştırma kapsamında incelenen 
çoğu ulusal kitapçıktaki en önemli eksikliğin, siber zorbalığı sürdürme veya önlemede akran grubunun 
önemi, siber zorbalıkla baş etmede gençlerin liderlik rolünü nasıl üstlenebilecekleri ve ebeveynlerin, 
öğretmenlerin ve okulların gençlerini bu konuda nasıl destekleyecek
görülmüştür (O’Moore vd. 2012). Bu araştırma sonucu okul ortamında siber zorbalığı önlemeye 
yönelik Avrupa’da kullanılabilecek genel bir rehber kitapçık oluşturulmasının gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. COST Aksiyonu IS0801, 3. Çalı

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
Science & Media Studies Congress 

Studies 

276 

Birliği’nin desteğiyle çeşitli projeler kapsamında akran destek çalışmalarının örnekleri ortaya 
konulmuştur. Çalışmada akran desteğine ilişkin olarak yapılan proje ve eylemler incelenerek, akran 

geçirilebileceğine ilişkin bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmaktadır.  

Bu kapsamda, özellikle Avrupa çapında farklı ülkelerin dâhil olduğu, Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilen araştırma projeleri ve eylemlerin bazıları aşağıda yer almaktadır:  

2008 Daphne II Programı kapsamında, İtalya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek’te yürütülen 
European Cyberbullying Research Project (ECPR). 

2009 Avrupa Komisyonu Güvenli İnternet Programı (EC Safer Internet Programme) tarafından 
1 ülkeyi kapsayan EU Kids Online I Projesi.(Bu proje, konusu bakımından sadece 

siber zorbalıkla sınırlı olmayıp; çocuk ve ebeveynlerin internet kullanımı, fırsatları, risklerine dair 
bilgilerini arttırmayı ve çocukların daha güvenli bir internet deneyimi yaşamalarını sağlamayı 
amaçlamıştır. Projenin tamamlanan her aşamasında, dahil olan ülkelerindeki çocukların internet 
kullanımı ile ilgili çalışmalar derlenerek bir rapor hazırlanmaktadır. Türkiye, projeye ikinci 

12 tarihleri arasında yürütülen COST (European Cooperation in Science and 
Technology) ACTION IS0801, “Sanal Zorbalık: Eğitim Ortamlarındaki İlişkilerde Yeni Teknolojilerin 
Olumsuz Kullanımlarıyla Baş Etmek ve Olumlu Kullanımlarını Artırmak” (Cyberbullying:
With Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational 

2009 yılında İngiltere’de başlayan BeatBullying (ZorbalığıYen) Programı. 

2011 Avrupa Komisyonu Güvenli İnternet Programı (EC Safer Internet Programme) tarafından 
finanse edilen ve 25 ülkeyi kapsayan EU Kids Online II Projesi. 

“Sanal Zorbalık: Eğitim Ortamlarındaki İlişkilerde Yeni Teknolojilerin Olumsuz Kullanımlarıyla Baş 
Etmek ve Olumlu Kullanımlarını Artırmak” Aksiyonu kapsamında yapılan önemli bir araştırmada 
siber zorbalıkla mücadele kapsamında gençlere, okullara/öğretmenlere ve ebeveynlere yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanan ulusal rehber kitapçıklar/ kılavuzlar incelenmiştir. 27 katılımcı ülkenin 

huriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, İsrail ve Avustralya)her birinden
kapsamlı iki tanesi seçilmek üzere toplam 54 ulusal kılavuzu incelenerek, okulların değer sistemi, 
izledikleri politikalar ve programlar, yeterlik ve işbirlikçi ortaklıklarla ilgili bir dizi kriterin mevcut 
olup olmaması açısından puanlandırmıştır. Ulusal kitapçıkların zayıf ve güçlü yönleri 
değerlendirildiğinde pek çok kitapçığın siber zorbalıkla ilgili bütüncül okul politikası geliştirilmesi 
bakımından sorunun pek çok boyutunu ihmal ettikleri görülmüştür. Araştırma kapsamında incelenen 

apçıktaki en önemli eksikliğin, siber zorbalığı sürdürme veya önlemede akran grubunun 
önemi, siber zorbalıkla baş etmede gençlerin liderlik rolünü nasıl üstlenebilecekleri ve ebeveynlerin, 
öğretmenlerin ve okulların gençlerini bu konuda nasıl destekleyeceklerine dair konular olduğu 
görülmüştür (O’Moore vd. 2012). Bu araştırma sonucu okul ortamında siber zorbalığı önlemeye 
yönelik Avrupa’da kullanılabilecek genel bir rehber kitapçık oluşturulmasının gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. COST Aksiyonu IS0801, 3. Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “Okul Ortamında Sanal 

Birliği’nin desteğiyle çeşitli projeler kapsamında akran destek çalışmalarının örnekleri ortaya 
konulmuştur. Çalışmada akran desteğine ilişkin olarak yapılan proje ve eylemler incelenerek, akran 

geçirilebileceğine ilişkin bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmaktadır.   

Bu kapsamda, özellikle Avrupa çapında farklı ülkelerin dâhil olduğu, Avrupa Birliği tarafından 

2008 Daphne II Programı kapsamında, İtalya, İspanya, İngiltere, Bosna Hersek’te yürütülen 

2009 Avrupa Komisyonu Güvenli İnternet Programı (EC Safer Internet Programme) tarafından 
konusu bakımından sadece 

siber zorbalıkla sınırlı olmayıp; çocuk ve ebeveynlerin internet kullanımı, fırsatları, risklerine dair 
aşamalarını sağlamayı 

amaçlamıştır. Projenin tamamlanan her aşamasında, dahil olan ülkelerindeki çocukların internet 
kullanımı ile ilgili çalışmalar derlenerek bir rapor hazırlanmaktadır. Türkiye, projeye ikinci 

12 tarihleri arasında yürütülen COST (European Cooperation in Science and 
Technology) ACTION IS0801, “Sanal Zorbalık: Eğitim Ortamlarındaki İlişkilerde Yeni Teknolojilerin 
Olumsuz Kullanımlarıyla Baş Etmek ve Olumlu Kullanımlarını Artırmak” (Cyberbullying: Coping 
With Negative and Enhancing Positive Uses of New Technologies, in Relationships in Educational 
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siber zorbalıkla mücadele kapsamında gençlere, okullara/öğretmenlere ve ebeveynlere yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanan ulusal rehber kitapçıklar/ kılavuzlar incelenmiştir. 27 katılımcı ülkenin 

huriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, 
Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, İsrail ve Avustralya)her birinden en 
kapsamlı iki tanesi seçilmek üzere toplam 54 ulusal kılavuzu incelenerek, okulların değer sistemi, 
izledikleri politikalar ve programlar, yeterlik ve işbirlikçi ortaklıklarla ilgili bir dizi kriterin mevcut 
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değerlendirildiğinde pek çok kitapçığın siber zorbalıkla ilgili bütüncül okul politikası geliştirilmesi 
bakımından sorunun pek çok boyutunu ihmal ettikleri görülmüştür. Araştırma kapsamında incelenen 

apçıktaki en önemli eksikliğin, siber zorbalığı sürdürme veya önlemede akran grubunun 
önemi, siber zorbalıkla baş etmede gençlerin liderlik rolünü nasıl üstlenebilecekleri ve ebeveynlerin, 
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görülmüştür (O’Moore vd. 2012). Bu araştırma sonucu okul ortamında siber zorbalığı önlemeye 
yönelik Avrupa’da kullanılabilecek genel bir rehber kitapçık oluşturulmasının gerekliliği ortaya 
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Zorbalığı Önlemeye Yönelik Rehber Kitapçık: Değerlendirme ve Öneriler” adlı bir rehber kitapçık ile 
ebeveynler, gençler, okullar ve öğretmenler olmak üzere farklı hedef grupları için öneriler sunulmuştu
(Valimaki vd. 2012). Bu rehber kitapçıkta yer alan en önemli önerilerden biri okullarda akran destek 
programlarına, siber rehberlik ve danışmanlığa yer verilmesi olmuştur. 

Akran destek programları, çocuk ve gençlerin kendi yaşıtlarını anlamasını, destek
bilgilendirmesini ve akranlarının özgüvenlerini, özsaygılarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı 
olmaya yönelik zorbalığa karşı bir dizi planlanmış ve yapılandırılmış yaklaşımları içermektedir. Akran 
eğitimi (peer education), akran dinlem
danışmanlığı (peer mentoring), akran aracılığı (peer mediation), akran savunuculuğu (peer advocacy) 
gibi çeşitli yaklaşımları barındıran akran destek (peer support) sisteminin okullarda başarıl
uygulanması çocukların zorbalık davranışlarını reddetmelerini, kendileri ve akranları için sorumluluk 
almalarını, akranlarıyla empati yapabilme kapasitelerini ve onların zorbalıkla baş etme becerilerini 
geliştirmelerini sağlamaktadır (Katz, 2

Bütüncül okul yaklaşımının bir parçası olan akran destek programları, çocuk ve gençlerin okullarında 
uygulanan siber zorbalık karşıtı politikayı sahiplenmeleri ve olumlu okul atmosferinin oluşması 
açısından oldukça önem taşımaktadır. Akran desteği p
alınan öğrenciler, sorunların çözümünde aktif birer katılımcı olarak konumlanmaktadır. Böylelikle, 
siber zorbalıkla mücadele sürecinde, cezalandırıcı ve sınırlandırıcı yetişkin denetiminin ağırlığı 
azalmakta, gençler kendi güvenlikleri için sorumluluk almaya teşvik edilmekte ve gençlerin dijital 
vatandaşlıkları geliştirilmiş olmaktadır. 

Avrupa Siber Zorbalık Konferansı Raporu’nda (2013) siber zorbalıkla mücadele yöntemleri 
değerlendirilmiş ve akran danışmanlığı
vurgulanmıştır. Buna göre akran danışmanlığı sistemi kurulup, işlemeye başladığında okul personeli 
geride durmalı, kontrol akran danışmanı öğrencilere verilmelidir.  Okul yönetimi, akran 
danışmanlarının motivasyonlarının korunması, deneyimlerin paylaşılması için düzenli olarak akran 
danışmanları toplantıları yapılmasını sağlamalıdır. Akran danışmanların bir zorlukla karşılaştıklarında 
destek alacakları bir yetişkin ve kaliteli kaynak/materyal bulunmalıdır
öğrenmelerine yönelik tüm süreçlere ve demokratik kamusal söyleme daha fazla dahil edilmelidir. 
Akran danışmanlığı, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde eğitim ve e
zorbalık karşıtı eylem planları gibi destekleyici diğer önleme stratejileriyle birlikte uygulanmalıdır. 

Türkiye’de yapılmış kapsamlı bir doktora araştırmasında, İstanbul ilindeki 74 ilköğretim okulunda 
çalışan 727 yönetici ve 916 öğretmenin yarısının siber zorbalık davranışlarının üstesi
gelebilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve dolayısıyla siber zorbalığa karşı 
herhangi bir önleyici çalışmada bulunmadıkları görülmüştür (Serin, 2012).  Akran destek 
programlarının başarılı sonuçlara ulaşmasında okul yönetimin
önemi göz önünde bulundurulduğunda, siber zorbalık konusunda yapılan araştırma ve çalışmaların 
sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp okul yönetimi ve öğretmenleri de dâhil etmesi gereği ortaya 
çıkmaktadır. 

Akca Baştürk vd.’nin TÜBİTAK desteği ile yürüttükleri çalışmada, öğrencilerin bazı siber zorbalık 
davranışlarını farkında olmadan yaptıkları, odak grup görüşmeleri sırasındaki konuşmaların ardından 
bu davranışların siber zorbalık olabileceğini söyledikleri dikkat çekmi
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Zorbalığı Önlemeye Yönelik Rehber Kitapçık: Değerlendirme ve Öneriler” adlı bir rehber kitapçık ile 
ebeveynler, gençler, okullar ve öğretmenler olmak üzere farklı hedef grupları için öneriler sunulmuştu
(Valimaki vd. 2012). Bu rehber kitapçıkta yer alan en önemli önerilerden biri okullarda akran destek 
programlarına, siber rehberlik ve danışmanlığa yer verilmesi olmuştur.  

Akran destek programları, çocuk ve gençlerin kendi yaşıtlarını anlamasını, destek
bilgilendirmesini ve akranlarının özgüvenlerini, özsaygılarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı 
olmaya yönelik zorbalığa karşı bir dizi planlanmış ve yapılandırılmış yaklaşımları içermektedir. Akran 
eğitimi (peer education), akran dinlemesi (peer listening), akran dostluğu (peer befriending), akran 
danışmanlığı (peer mentoring), akran aracılığı (peer mediation), akran savunuculuğu (peer advocacy) 
gibi çeşitli yaklaşımları barındıran akran destek (peer support) sisteminin okullarda başarıl
uygulanması çocukların zorbalık davranışlarını reddetmelerini, kendileri ve akranları için sorumluluk 
almalarını, akranlarıyla empati yapabilme kapasitelerini ve onların zorbalıkla baş etme becerilerini 
geliştirmelerini sağlamaktadır (Katz, 2015).  

Bütüncül okul yaklaşımının bir parçası olan akran destek programları, çocuk ve gençlerin okullarında 
uygulanan siber zorbalık karşıtı politikayı sahiplenmeleri ve olumlu okul atmosferinin oluşması 
açısından oldukça önem taşımaktadır. Akran desteği programlarında kendilerine danışılıp fikirleri 
alınan öğrenciler, sorunların çözümünde aktif birer katılımcı olarak konumlanmaktadır. Böylelikle, 
siber zorbalıkla mücadele sürecinde, cezalandırıcı ve sınırlandırıcı yetişkin denetiminin ağırlığı 

ençler kendi güvenlikleri için sorumluluk almaya teşvik edilmekte ve gençlerin dijital 
vatandaşlıkları geliştirilmiş olmaktadır.  

Avrupa Siber Zorbalık Konferansı Raporu’nda (2013) siber zorbalıkla mücadele yöntemleri 
değerlendirilmiş ve akran danışmanlığı programlarının başarıya ulaşması için bazı hususlar 
vurgulanmıştır. Buna göre akran danışmanlığı sistemi kurulup, işlemeye başladığında okul personeli 
geride durmalı, kontrol akran danışmanı öğrencilere verilmelidir.  Okul yönetimi, akran 

motivasyonlarının korunması, deneyimlerin paylaşılması için düzenli olarak akran 
danışmanları toplantıları yapılmasını sağlamalıdır. Akran danışmanların bir zorlukla karşılaştıklarında 
destek alacakları bir yetişkin ve kaliteli kaynak/materyal bulunmalıdır. Gençler gerekli becerileri 
öğrenmelerine yönelik tüm süreçlere ve demokratik kamusal söyleme daha fazla dahil edilmelidir. 
Akran danışmanlığı, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde eğitim ve e-güvenlik dersleri ve 

ibi destekleyici diğer önleme stratejileriyle birlikte uygulanmalıdır. 

Türkiye’de yapılmış kapsamlı bir doktora araştırmasında, İstanbul ilindeki 74 ilköğretim okulunda 
çalışan 727 yönetici ve 916 öğretmenin yarısının siber zorbalık davranışlarının üstesi
gelebilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve dolayısıyla siber zorbalığa karşı 
herhangi bir önleyici çalışmada bulunmadıkları görülmüştür (Serin, 2012).  Akran destek 
programlarının başarılı sonuçlara ulaşmasında okul yönetiminin desteği ve öğretmenlerin isteğinin 
önemi göz önünde bulundurulduğunda, siber zorbalık konusunda yapılan araştırma ve çalışmaların 
sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp okul yönetimi ve öğretmenleri de dâhil etmesi gereği ortaya 

vd.’nin TÜBİTAK desteği ile yürüttükleri çalışmada, öğrencilerin bazı siber zorbalık 
davranışlarını farkında olmadan yaptıkları, odak grup görüşmeleri sırasındaki konuşmaların ardından 
bu davranışların siber zorbalık olabileceğini söyledikleri dikkat çekmiştir (2015, 113 K 170 No’lu 

Zorbalığı Önlemeye Yönelik Rehber Kitapçık: Değerlendirme ve Öneriler” adlı bir rehber kitapçık ile 
ebeveynler, gençler, okullar ve öğretmenler olmak üzere farklı hedef grupları için öneriler sunulmuştur 
(Valimaki vd. 2012). Bu rehber kitapçıkta yer alan en önemli önerilerden biri okullarda akran destek 

Akran destek programları, çocuk ve gençlerin kendi yaşıtlarını anlamasını, desteklemesini, 
bilgilendirmesini ve akranlarının özgüvenlerini, özsaygılarını ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı 
olmaya yönelik zorbalığa karşı bir dizi planlanmış ve yapılandırılmış yaklaşımları içermektedir. Akran 

esi (peer listening), akran dostluğu (peer befriending), akran 
danışmanlığı (peer mentoring), akran aracılığı (peer mediation), akran savunuculuğu (peer advocacy) 
gibi çeşitli yaklaşımları barındıran akran destek (peer support) sisteminin okullarda başarılı bir şekilde 
uygulanması çocukların zorbalık davranışlarını reddetmelerini, kendileri ve akranları için sorumluluk 
almalarını, akranlarıyla empati yapabilme kapasitelerini ve onların zorbalıkla baş etme becerilerini 

Bütüncül okul yaklaşımının bir parçası olan akran destek programları, çocuk ve gençlerin okullarında 
uygulanan siber zorbalık karşıtı politikayı sahiplenmeleri ve olumlu okul atmosferinin oluşması 
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alınan öğrenciler, sorunların çözümünde aktif birer katılımcı olarak konumlanmaktadır. Böylelikle, 
siber zorbalıkla mücadele sürecinde, cezalandırıcı ve sınırlandırıcı yetişkin denetiminin ağırlığı 
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Avrupa Siber Zorbalık Konferansı Raporu’nda (2013) siber zorbalıkla mücadele yöntemleri 
programlarının başarıya ulaşması için bazı hususlar 

vurgulanmıştır. Buna göre akran danışmanlığı sistemi kurulup, işlemeye başladığında okul personeli 
geride durmalı, kontrol akran danışmanı öğrencilere verilmelidir.  Okul yönetimi, akran 

motivasyonlarının korunması, deneyimlerin paylaşılması için düzenli olarak akran 
danışmanları toplantıları yapılmasını sağlamalıdır. Akran danışmanların bir zorlukla karşılaştıklarında 
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öğrenmelerine yönelik tüm süreçlere ve demokratik kamusal söyleme daha fazla dahil edilmelidir. 
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Türkiye’de yapılmış kapsamlı bir doktora araştırmasında, İstanbul ilindeki 74 ilköğretim okulunda 
çalışan 727 yönetici ve 916 öğretmenin yarısının siber zorbalık davranışlarının üstesinden nasıl 
gelebilecekleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve dolayısıyla siber zorbalığa karşı 
herhangi bir önleyici çalışmada bulunmadıkları görülmüştür (Serin, 2012).  Akran destek 
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sadece öğrencilerle sınırlı kalmayıp okul yönetimi ve öğretmenleri de dâhil etmesi gereği ortaya 

vd.’nin TÜBİTAK desteği ile yürüttükleri çalışmada, öğrencilerin bazı siber zorbalık 
davranışlarını farkında olmadan yaptıkları, odak grup görüşmeleri sırasındaki konuşmaların ardından 
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TÜBİTAK SOBAG Projesi). Bu da küçük yaşlardan itibaren siber zorbalık konusundaki farkındalığın 
arttırılmasının, bu tür davranışları önlemek açısından önemli olduğunu göstermektedir. Film izleme, 
drama ve münazara gibi teknikler
geliştirmesi, siber zorbalığın yaratabileceği sonuçlar hakkında bir düşünme süreci başlatması 
sağlanabilir. Ayrıca okullarda siber zorbalıkla mücadeleye ilişkin bir eylem planının oluşturulmasına 
da ihtiyaç vardır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar bu eylem planlarının ve akran destek 
programlarının nasıl oluşturulacağı ve hayata geçirileceği konusunda çözümler ortaya koymalıdır.

Akran Desteği Programları AB ve ABD Örnekleri

Siber zorbalık mağdurları yaşadıkları olumsuz durumları ailelerinden ve yetkililerden ziyade 
akranlarıyla paylaşmaktadır. Bunun başlıca neden olası statü kaybı olmasının yanı sıra, ailelerin 
gençlere dönük verecekleri tepkilerden gençlerin çekinmeleridir (internet, telefon kulla
kısıtlanması v.b). Türkiye’de yapılan çalışmada öğrencilerin %80 sosyal ağları her gün en az bir kez 
ziyaret etmekte olduğu gözlemlenmiştir (Akca Baştürk vd. 2015), Avrupa’da ise 16
nüfusun %88’lık kısmı interneti sosyal medya 
(explained/index.php/Internet_access_and_use_statistics_
çözüme dönük atılacak adımların temelinde akran desteği olgusunun önemini bizlere göstermektedir 
(Smith vd. 2008; Hoff DL vd. 2009;
faydası bu yapının dışardan değil içerden düzeltilmesi noktasındadır; böylece gençler hem bu çarpık 
sosyalleşmeyi bozarken hem de eksikliklerini hissettikleri duygudaşlığa da sahip olabilmektedirler. 
Akran desteği programlarının gençlerin bilinçlenmesine, siber zorbalığa dönük yatkınlığın 
azaltmasına, mağdurların yaşadığı sorunların azaltılmasına yönelik olumlu sonuçlarını ortaya koyan 
çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Bonerjee R vd. 2010; Smith, P. K ve S
Cassidy, W vd. 2009, s. 383–402). Bu makale kapsamında Avrupa ve ABD’de hayata geçirilmiş olan 
üç ayrı proje/program incelenmiştir.

BeatBullying (Zorbalığı Yen) Programı;

İngiltere’de 2002 yılında kurulmuş olan program resmi yardım 
bir dernektir. 1999 yılında İngiltere’de 
olarak bir yardım derneği statüsü kazanarak zorbalıkla mücadele etmek için çalışmalar yürütmeye 
başlamıştır.BeatBullying, gençlerin okullarında ve çevrelerinde zorbalığa karşı mücadele etmelerini 
desteklemek amacıyla hazırlanan, pek çok ödül almış uluslararası bir kuruluştur.

İngiltere’de 2009 yılında http://www.beatbullying.org/
organizasyonun websitesi kullanıcıların kimlik gizliliği sağlayan bir software filtresiyle korumaktadır. 
Program 11-17 yaş arası gençlerden oluşan bir grubu, akranlarına siber zorbalıkla mücadele etmek 
konusunda rehberlik edebilecek bilgi v
tarafından iki günlük yoğun bir yüz yüze eğitim alan bu gençler “SiberRehber”ler (CyberMentors) 
olarak isimlendirilmektedir.  

SiberRehberlerin yanı sıra, 18-25 yaş arası gençler de kıdemli Sibe
katılabilmektedir. Ayrıca tam zamanlı çalışan danışmanlar da websitesi aracılığıyla hem 
SiberRehberlere hem de SiberDanışanlara tavsiyelerde bulunmaktadır. Site giriş sayfasında bulunan 
sekmeler vasıtasıyla bireyler site içerisin
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TÜBİTAK SOBAG Projesi). Bu da küçük yaşlardan itibaren siber zorbalık konusundaki farkındalığın 
arttırılmasının, bu tür davranışları önlemek açısından önemli olduğunu göstermektedir. Film izleme, 
drama ve münazara gibi teknikler kullanılarak öğrencilerin siber kurban ve faillerle empati 
geliştirmesi, siber zorbalığın yaratabileceği sonuçlar hakkında bir düşünme süreci başlatması 
sağlanabilir. Ayrıca okullarda siber zorbalıkla mücadeleye ilişkin bir eylem planının oluşturulmasına 
da ihtiyaç vardır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar bu eylem planlarının ve akran destek 
programlarının nasıl oluşturulacağı ve hayata geçirileceği konusunda çözümler ortaya koymalıdır.

Akran Desteği Programları AB ve ABD Örnekleri 

rı yaşadıkları olumsuz durumları ailelerinden ve yetkililerden ziyade 
akranlarıyla paylaşmaktadır. Bunun başlıca neden olası statü kaybı olmasının yanı sıra, ailelerin 
gençlere dönük verecekleri tepkilerden gençlerin çekinmeleridir (internet, telefon kulla
kısıtlanması v.b). Türkiye’de yapılan çalışmada öğrencilerin %80 sosyal ağları her gün en az bir kez 
ziyaret etmekte olduğu gözlemlenmiştir (Akca Baştürk vd. 2015), Avrupa’da ise 16-24 yaş arası genç 
nüfusun %88’lık kısmı interneti sosyal medya ağırlıklı kullanmaktadır 
(explained/index.php/Internet_access_and_use_statistics_-ouseholds_and_individuals). Bu durum 
çözüme dönük atılacak adımların temelinde akran desteği olgusunun önemini bizlere göstermektedir 

Hoff DL vd. 2009; Kowalski R vd. 2008). Akran desteği sisteminin en önemli 
faydası bu yapının dışardan değil içerden düzeltilmesi noktasındadır; böylece gençler hem bu çarpık 
sosyalleşmeyi bozarken hem de eksikliklerini hissettikleri duygudaşlığa da sahip olabilmektedirler. 

n desteği programlarının gençlerin bilinçlenmesine, siber zorbalığa dönük yatkınlığın 
azaltmasına, mağdurların yaşadığı sorunların azaltılmasına yönelik olumlu sonuçlarını ortaya koyan 
çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Bonerjee R vd. 2010; Smith, P. K ve Shu, S. 2000 s. 193

402). Bu makale kapsamında Avrupa ve ABD’de hayata geçirilmiş olan 
üç ayrı proje/program incelenmiştir. 

BeatBullying (Zorbalığı Yen) Programı; 

İngiltere’de 2002 yılında kurulmuş olan program resmi yardım derneği statüsüne sahip zorbalık karşıtı 
yılında İngiltere’de Emma-Jane Cross tarafından kurulmuş ve 2002

olarak bir yardım derneği statüsü kazanarak zorbalıkla mücadele etmek için çalışmalar yürütmeye 
, gençlerin okullarında ve çevrelerinde zorbalığa karşı mücadele etmelerini 

desteklemek amacıyla hazırlanan, pek çok ödül almış uluslararası bir kuruluştur. 

http://www.beatbullying.org/websitesi aracılığıyla faaliyetle
organizasyonun websitesi kullanıcıların kimlik gizliliği sağlayan bir software filtresiyle korumaktadır. 

17 yaş arası gençlerden oluşan bir grubu, akranlarına siber zorbalıkla mücadele etmek 
konusunda rehberlik edebilecek bilgi ve beceriyle donatmayı amaçlamaktadır. BeatBullying çalışanları 
tarafından iki günlük yoğun bir yüz yüze eğitim alan bu gençler “SiberRehber”ler (CyberMentors) 

25 yaş arası gençler de kıdemli SiberRehberler olarak programa 
katılabilmektedir. Ayrıca tam zamanlı çalışan danışmanlar da websitesi aracılığıyla hem 
SiberRehberlere hem de SiberDanışanlara tavsiyelerde bulunmaktadır. Site giriş sayfasında bulunan 
sekmeler vasıtasıyla bireyler site içerisindeki aktif olan rehberlerle görüşebildiği gibi, bilgi alma ve 

TÜBİTAK SOBAG Projesi). Bu da küçük yaşlardan itibaren siber zorbalık konusundaki farkındalığın 
arttırılmasının, bu tür davranışları önlemek açısından önemli olduğunu göstermektedir. Film izleme, 

kullanılarak öğrencilerin siber kurban ve faillerle empati 
geliştirmesi, siber zorbalığın yaratabileceği sonuçlar hakkında bir düşünme süreci başlatması 
sağlanabilir. Ayrıca okullarda siber zorbalıkla mücadeleye ilişkin bir eylem planının oluşturulmasına 
da ihtiyaç vardır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar bu eylem planlarının ve akran destek 
programlarının nasıl oluşturulacağı ve hayata geçirileceği konusunda çözümler ortaya koymalıdır. 

rı yaşadıkları olumsuz durumları ailelerinden ve yetkililerden ziyade 
akranlarıyla paylaşmaktadır. Bunun başlıca neden olası statü kaybı olmasının yanı sıra, ailelerin 
gençlere dönük verecekleri tepkilerden gençlerin çekinmeleridir (internet, telefon kullanımlarının 
kısıtlanması v.b). Türkiye’de yapılan çalışmada öğrencilerin %80 sosyal ağları her gün en az bir kez 

24 yaş arası genç 
ağırlıklı kullanmaktadır 

ouseholds_and_individuals). Bu durum 
çözüme dönük atılacak adımların temelinde akran desteği olgusunun önemini bizlere göstermektedir 

ski R vd. 2008). Akran desteği sisteminin en önemli 
faydası bu yapının dışardan değil içerden düzeltilmesi noktasındadır; böylece gençler hem bu çarpık 
sosyalleşmeyi bozarken hem de eksikliklerini hissettikleri duygudaşlığa da sahip olabilmektedirler. 

n desteği programlarının gençlerin bilinçlenmesine, siber zorbalığa dönük yatkınlığın 
azaltmasına, mağdurların yaşadığı sorunların azaltılmasına yönelik olumlu sonuçlarını ortaya koyan 

hu, S. 2000 s. 193–212; 
402). Bu makale kapsamında Avrupa ve ABD’de hayata geçirilmiş olan 

derneği statüsüne sahip zorbalık karşıtı 
2002 yılında resmi 

olarak bir yardım derneği statüsü kazanarak zorbalıkla mücadele etmek için çalışmalar yürütmeye 
, gençlerin okullarında ve çevrelerinde zorbalığa karşı mücadele etmelerini 

si aracılığıyla faaliyetlerini genişleten 
organizasyonun websitesi kullanıcıların kimlik gizliliği sağlayan bir software filtresiyle korumaktadır. 

17 yaş arası gençlerden oluşan bir grubu, akranlarına siber zorbalıkla mücadele etmek 
e beceriyle donatmayı amaçlamaktadır. BeatBullying çalışanları 

tarafından iki günlük yoğun bir yüz yüze eğitim alan bu gençler “SiberRehber”ler (CyberMentors) 

rRehberler olarak programa 
katılabilmektedir. Ayrıca tam zamanlı çalışan danışmanlar da websitesi aracılığıyla hem 
SiberRehberlere hem de SiberDanışanlara tavsiyelerde bulunmaktadır. Site giriş sayfasında bulunan 

deki aktif olan rehberlerle görüşebildiği gibi, bilgi alma ve 
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yardıma ihtiyacı olduğunda uzmanlarla konuşma şansına sahiptir. Site aynı zamanda yetişkinler için 
siber zorbalık konusunda bilgi edinme şansı da tanımaktadır. 

BeatBullying programı, İngiltere’de oldukça başarıyla işlemiş ve programın kullanıldığı okullarda, 
zorbalık vakalarının ortalama %39 oranında azaldığı belirtilmiştir. Program, bu başarıya paralel olarak 
pek çok ödül kazanmış ve Avrupa Birliği, Daphne III Fonu ile diğer Avrupa ülkelerinde 
Cumhuriyeti, İtalya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Romanya ve İspanya) uygulanmasını sağlamıştır. 
AB tarafından desteklenen Daphne III projesi aracılığıyla okullarda siber zorbalıkla nasıl mücadele 
edilebileceğine ilişkin olarak öğretmen ve yöneti
sonuçları başka çalışmalar için de önemli bulgular sağlamıştır. 

BeatBullying programının web sitesi içerisinde sitenin hedeflenen amaçlar için uygunluğunu ölçmeye 
yönelik sorular da yer almıştır. Sibe
kolay olduğunu belirtmiştir. %23’ü websitesinde kendilerini güvenli hissederken, %77’si çok güvenli 
hissetmiş; %87’si ise websitesinin kendilerini desteklendiğini belirtmiştir. 

 SiberDanışanların geribildirimlerine bakıldığında ise;%36’sı SiberRehberlerin tavsiyelerini faydalı 
bulurken, % 46’sının çok faydalı bulduğu;  %82’sinin ise SiberRehber planını tekrar kullanacaklarını 
söylediği görülmüştür. Yine SiberDanışanların 
belirtmiştir. Program gerek uygulandığı okullardan, gerekse de web sitesinden alınan dönüşlerin de 
gösterdiği gibi akran desteği programının başarılı örneklerinden biridir.

EndBullyingNow (Zorbalığa Son) programı

Kuzey İrlanda merkezli olup, NIABF (Kuzey İrlanda Anti
kapsamında 25 ayrı bölgesel proje ve zorbalıkla mücadele eden gönüllü organizasyonların 
birleştirilmesiyle 2005 yılında kurulmuştur. Program şuan Ulusal Çocu
Bureau) tarafından yürütülmektedir. 

Zorbalığa karşı çeşitli organizasyonları bir araya toplayan program, siber zorbalık da dahil olmak 
üzere zorbalığın her türüyle farklı boyutları ile mücadele etmeyi ve bu mücadele programlar
eş güdüm sağlamayı amaçlamaktadır. Programın bunun dışında üç temel amacı daha vardır; çocuk ve 
gençleri bu program kapsamında atılacak adımlara dahil etmek, mücadele konusunda ortak kararlar 
almak, etkili zorbalık karşıtı politika ve uygulamala
etmek ve desteklemek, zorbalıkla mücadele konusunda kamu politikaları ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması konusunu teşvik etmek bu amaçlar arasında sıralanmaktadır.  

Organizasyonun pek çok alt programı bulunm
zorbalığa dönük programlarlar geliştirmektir. Zorbalıkla başetmeye yönelik projeleri arasında bu 
makale açısından da en önemli olanı 
ortamına yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları da
Kuzey İrlanda Zorbalık Karşıtı Program üyelerinden Okulda Toplumsal İlişkiler
Relations İn School / CRIS)tarafından başlatılan bir akran desteği projesidir. Pro
arasından gönüllü olarak belirlenen bir gruba akranlarına liderlik edebilmeleri ve zorbalık karşıtı 
davranışların özendirilmesi konusunda eğitim ve destek vermeyi içermektedir. Farklılıkların bir değer 
olduğu düşüncesinden yola çıkan progr
bir tutumu yaygınlaştırmalarını hedeflemektedir. 
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yardıma ihtiyacı olduğunda uzmanlarla konuşma şansına sahiptir. Site aynı zamanda yetişkinler için 
siber zorbalık konusunda bilgi edinme şansı da tanımaktadır.  

de oldukça başarıyla işlemiş ve programın kullanıldığı okullarda, 
zorbalık vakalarının ortalama %39 oranında azaldığı belirtilmiştir. Program, bu başarıya paralel olarak 
pek çok ödül kazanmış ve Avrupa Birliği, Daphne III Fonu ile diğer Avrupa ülkelerinde 
Cumhuriyeti, İtalya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Romanya ve İspanya) uygulanmasını sağlamıştır. 
AB tarafından desteklenen Daphne III projesi aracılığıyla okullarda siber zorbalıkla nasıl mücadele 
edilebileceğine ilişkin olarak öğretmen ve yöneticilerle anket çalışmaları da yapılmış ve bu anketlerin 
sonuçları başka çalışmalar için de önemli bulgular sağlamıştır.  

BeatBullying programının web sitesi içerisinde sitenin hedeflenen amaçlar için uygunluğunu ölçmeye 
yönelik sorular da yer almıştır. SiberRehberlerin, %39’u websitesi kulanımının kolay, % 54’ü ise çok 
kolay olduğunu belirtmiştir. %23’ü websitesinde kendilerini güvenli hissederken, %77’si çok güvenli 
hissetmiş; %87’si ise websitesinin kendilerini desteklendiğini belirtmiştir.  

arın geribildirimlerine bakıldığında ise;%36’sı SiberRehberlerin tavsiyelerini faydalı 
bulurken, % 46’sının çok faydalı bulduğu;  %82’sinin ise SiberRehber planını tekrar kullanacaklarını 

Yine SiberDanışanların %84’ü SiberRehberleri arkadaşlarına önerdiklerini 
belirtmiştir. Program gerek uygulandığı okullardan, gerekse de web sitesinden alınan dönüşlerin de 
gösterdiği gibi akran desteği programının başarılı örneklerinden biridir. 

EndBullyingNow (Zorbalığa Son) programı:  

NIABF (Kuzey İrlanda Anti-Bullying / Zorbalık-Karşıtı Forum)
kapsamında 25 ayrı bölgesel proje ve zorbalıkla mücadele eden gönüllü organizasyonların 
birleştirilmesiyle 2005 yılında kurulmuştur. Program şuan Ulusal Çocuk Bürosu, (National Children 
Bureau) tarafından yürütülmektedir.  

Zorbalığa karşı çeşitli organizasyonları bir araya toplayan program, siber zorbalık da dahil olmak 
üzere zorbalığın her türüyle farklı boyutları ile mücadele etmeyi ve bu mücadele programlar
eş güdüm sağlamayı amaçlamaktadır. Programın bunun dışında üç temel amacı daha vardır; çocuk ve 
gençleri bu program kapsamında atılacak adımlara dahil etmek, mücadele konusunda ortak kararlar 
almak, etkili zorbalık karşıtı politika ve uygulamaları hayata geçirmek konusunda okulları teşvik 
etmek ve desteklemek, zorbalıkla mücadele konusunda kamu politikaları ve yasal düzenlemelerin 
oluşturulması konusunu teşvik etmek bu amaçlar arasında sıralanmaktadır.   

Organizasyonun pek çok alt programı bulunmakla beraber temel amacı, toplumla hareket ederek 
zorbalığa dönük programlarlar geliştirmektir. Zorbalıkla başetmeye yönelik projeleri arasında bu 
makale açısından da en önemli olanı Buddy UP! (Kanka Ol!) programıdır. Ayrıca sınıf içi ve tüm okul 

yönelik eğitim ve farkındalık kampanyaları da geliştirilmektedir. Buddy UP! 
Kuzey İrlanda Zorbalık Karşıtı Program üyelerinden Okulda Toplumsal İlişkiler

tarafından başlatılan bir akran desteği projesidir. Program, öğrenciler 
arasından gönüllü olarak belirlenen bir gruba akranlarına liderlik edebilmeleri ve zorbalık karşıtı 
davranışların özendirilmesi konusunda eğitim ve destek vermeyi içermektedir. Farklılıkların bir değer 
olduğu düşüncesinden yola çıkan program, akran liderlerinin davranış ve söylemleriyle zorbalığa karşı 
bir tutumu yaygınlaştırmalarını hedeflemektedir.  

yardıma ihtiyacı olduğunda uzmanlarla konuşma şansına sahiptir. Site aynı zamanda yetişkinler için 

de oldukça başarıyla işlemiş ve programın kullanıldığı okullarda, 
zorbalık vakalarının ortalama %39 oranında azaldığı belirtilmiştir. Program, bu başarıya paralel olarak 
pek çok ödül kazanmış ve Avrupa Birliği, Daphne III Fonu ile diğer Avrupa ülkelerinde de (Çek 
Cumhuriyeti, İtalya, Polonya, Portekiz, Yunanistan, Romanya ve İspanya) uygulanmasını sağlamıştır. 
AB tarafından desteklenen Daphne III projesi aracılığıyla okullarda siber zorbalıkla nasıl mücadele 

cilerle anket çalışmaları da yapılmış ve bu anketlerin 

BeatBullying programının web sitesi içerisinde sitenin hedeflenen amaçlar için uygunluğunu ölçmeye 
rRehberlerin, %39’u websitesi kulanımının kolay, % 54’ü ise çok 

kolay olduğunu belirtmiştir. %23’ü websitesinde kendilerini güvenli hissederken, %77’si çok güvenli 

arın geribildirimlerine bakıldığında ise;%36’sı SiberRehberlerin tavsiyelerini faydalı 
bulurken, % 46’sının çok faydalı bulduğu;  %82’sinin ise SiberRehber planını tekrar kullanacaklarını 

arkadaşlarına önerdiklerini 
belirtmiştir. Program gerek uygulandığı okullardan, gerekse de web sitesinden alınan dönüşlerin de 

Karşıtı Forum)  projesi 
kapsamında 25 ayrı bölgesel proje ve zorbalıkla mücadele eden gönüllü organizasyonların 

k Bürosu, (National Children 

Zorbalığa karşı çeşitli organizasyonları bir araya toplayan program, siber zorbalık da dahil olmak 
üzere zorbalığın her türüyle farklı boyutları ile mücadele etmeyi ve bu mücadele programları arasında 
eş güdüm sağlamayı amaçlamaktadır. Programın bunun dışında üç temel amacı daha vardır; çocuk ve 
gençleri bu program kapsamında atılacak adımlara dahil etmek, mücadele konusunda ortak kararlar 

rı hayata geçirmek konusunda okulları teşvik 
etmek ve desteklemek, zorbalıkla mücadele konusunda kamu politikaları ve yasal düzenlemelerin 

akla beraber temel amacı, toplumla hareket ederek 
zorbalığa dönük programlarlar geliştirmektir. Zorbalıkla başetmeye yönelik projeleri arasında bu 

Buddy UP! (Kanka Ol!) programıdır. Ayrıca sınıf içi ve tüm okul 
Buddy UP! Programı 

Kuzey İrlanda Zorbalık Karşıtı Program üyelerinden Okulda Toplumsal İlişkiler (Community 
gram, öğrenciler 

arasından gönüllü olarak belirlenen bir gruba akranlarına liderlik edebilmeleri ve zorbalık karşıtı 
davranışların özendirilmesi konusunda eğitim ve destek vermeyi içermektedir. Farklılıkların bir değer 

am, akran liderlerinin davranış ve söylemleriyle zorbalığa karşı 
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Diğer akranların eğitilmesi, yarışmalar, film gösterimleri ve drama gibi çeşitli etkinliklerle 
farkındalığın arttırılması da programın parças
tanıması konusunda yetkin olması, kendinden yaşça küçük olan arkadaşlarına karşı nasıl tutum 
sergilemesi gerektiğini daha iyi anlaması, gerekli durumlarda doğru stratejileri uygulama ve okul 
yetkililerine durumu bildirmesi hedeflenmektedir. Örneğin 2017 yılında “Zorbalığa Karşı Hafta” 
(Anti-Bullying Week) adıyla geniş çaplı bir etkinlik düzenlenmiş ve bu kapsamda siber zorbalığa karşı 
etkinlikler yapan okullar bir araya gelerek çalışmalarını paylaşmış, b
ödüllendirilmiştir. Ayrıca hafta boyunca eğitimciler, öğrenciler ve politika yapıcılar bulmuş ve 
zorbalığa karşı “Sosyal Medya Araçları” (Social Media Toolkit) başlıklı bir rehber oluşturulmuştur. 

Kanka Ol! Programı genellikle çocuk ve gençler arasında zorbaca davranışların popülerleşme ve statü 
kazanma aracı olarak görüldüğü bir ortamı tersine çevirerek çocukları birbirlerine destek olmaya 
teşvik etmeye yönelik bir program olarak dikkat çekmektedir.

BullyBust Promoting a Community
Etme)Programı: 

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir program olup 2009 yılında Ulusal Okul İklimi Merkezi (The 
National School Climate Center / NSCC

Program kapsamında toplumun her kesimine, ama özellikle de öğrencilere dönük zorba davranışlara 
karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. 
gençlerin ve yetişkinlerin tutum ve davranışlarını zorbalıkla mücadele etme yönün
hedeflenmektedir. Program, zorbalık döngüsü içinde önemli bir yere sahip olan seyircileri, kurbanın 
yanında yer alarak zorbalara karşı direnen bireylere dönüştürme hedefiyle yola çıkmaktadır. 

UPstanders gençlerin çevrelerindeki negatif 
vurgulayan organizasyon, UPstanders gençlerin; zorbalığa maruz kalanlara karşı destekçi olmasını, 
birileri zorbalığa uğradığında durumu gerekli yerlere bildirmesini beklemektedir.

Program, gönüllülük esasına göre gençleri UPstanders olmaları için eğitimlere tabi tutmakla birlikte, 
özellikle okul ortamındaki daha büyük sınıfların ve ‘popüler’ öğrencilerin programa dahil olmasını 
teşvik etmektedir. Çünkü bu kişiler, özellikle Amerikan toplumunda, çoğu zam
geleneksel akran zorbalığının failleri olarak görülmektedir. Böylece program, yaşça büyüklük, 
popülerlik, fiziksel üstünlük gibi nedenlerle zorba olma eğilimi gösterme potansiyeline sahip olan bu 
bireyleri, “zorbalığa karşı koyanlar” k
hedeflemektedir.  Bu bireyler, benzer şekilde siber zorbalığın da karşısında yer almakta siber zorbalık 
durumunda atılması gereken doğru adımlar konusunda arkadaşlarını yönlendirebilmektedir.

Programın bir başka dikkat çeken tarafı, UPStander’ları zorbalara karşı direnmenin yanı sıra, zorbalığa 
maruz kalanlarla arkadaşlık kurmaya teşvik etmesidir. Böylece zorbalığın kurbanlarının yaşadığı 
yalnızlık ve dışlanma duygularıyla baş etmesine yardımcı
güçlü hissetmeleri sağlanmaktadır. Yine aynı yolla zorbalık mağdurları ve Upstander’lar arasında bir 
duygudaşlık oluşturulması, diğer öğrencilerin de empati duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
UPstanders gençlerin okul içinde akranlarıyla bol bol zaman geçirmesinin önemine değinen program, 
yine bu kapsamda okullarda kulüpler kurulmasını ve bu kulüplerin zorbalık türlerine karşı etkin bir 
şekilde kullanılmasını tavsiye etmektedir. 
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Diğer akranların eğitilmesi, yarışmalar, film gösterimleri ve drama gibi çeşitli etkinliklerle 
farkındalığın arttırılması da programın parçasıdır. Bu faaliyetlerle akranların; zorba davranışları 
tanıması konusunda yetkin olması, kendinden yaşça küçük olan arkadaşlarına karşı nasıl tutum 
sergilemesi gerektiğini daha iyi anlaması, gerekli durumlarda doğru stratejileri uygulama ve okul 

ne durumu bildirmesi hedeflenmektedir. Örneğin 2017 yılında “Zorbalığa Karşı Hafta” 
Bullying Week) adıyla geniş çaplı bir etkinlik düzenlenmiş ve bu kapsamda siber zorbalığa karşı 

etkinlikler yapan okullar bir araya gelerek çalışmalarını paylaşmış, bunlar arasından bazıları 
ödüllendirilmiştir. Ayrıca hafta boyunca eğitimciler, öğrenciler ve politika yapıcılar bulmuş ve 
zorbalığa karşı “Sosyal Medya Araçları” (Social Media Toolkit) başlıklı bir rehber oluşturulmuştur. 

uk ve gençler arasında zorbaca davranışların popülerleşme ve statü 
kazanma aracı olarak görüldüğü bir ortamı tersine çevirerek çocukları birbirlerine destek olmaya 
teşvik etmeye yönelik bir program olarak dikkat çekmektedir. 

Promoting a Community of Upstanders (Zorbalığı Boz; Karşı Koyanları Teşvik 

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir program olup 2009 yılında Ulusal Okul İklimi Merkezi (The 
NSCC) tarafından hayata geçirilmiştir. 

da toplumun her kesimine, ama özellikle de öğrencilere dönük zorba davranışlara 
karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. UPstanders (karşı koyucular) kavramı üzerinden 
gençlerin ve yetişkinlerin tutum ve davranışlarını zorbalıkla mücadele etme yönün
hedeflenmektedir. Program, zorbalık döngüsü içinde önemli bir yere sahip olan seyircileri, kurbanın 
yanında yer alarak zorbalara karşı direnen bireylere dönüştürme hedefiyle yola çıkmaktadır. 

gençlerin çevrelerindeki negatif davranışları gözlemlemelerinin oldukça önemli olduğunu 
vurgulayan organizasyon, UPstanders gençlerin; zorbalığa maruz kalanlara karşı destekçi olmasını, 
birileri zorbalığa uğradığında durumu gerekli yerlere bildirmesini beklemektedir. 

sasına göre gençleri UPstanders olmaları için eğitimlere tabi tutmakla birlikte, 
özellikle okul ortamındaki daha büyük sınıfların ve ‘popüler’ öğrencilerin programa dahil olmasını 
teşvik etmektedir. Çünkü bu kişiler, özellikle Amerikan toplumunda, çoğu zaman potansiyel olarak 
geleneksel akran zorbalığının failleri olarak görülmektedir. Böylece program, yaşça büyüklük, 
popülerlik, fiziksel üstünlük gibi nedenlerle zorba olma eğilimi gösterme potansiyeline sahip olan bu 
bireyleri, “zorbalığa karşı koyanlar” konumuna getirerek okul ortamında farklı bir kültür geliştirmeyi 
hedeflemektedir.  Bu bireyler, benzer şekilde siber zorbalığın da karşısında yer almakta siber zorbalık 
durumunda atılması gereken doğru adımlar konusunda arkadaşlarını yönlendirebilmektedir.

Programın bir başka dikkat çeken tarafı, UPStander’ları zorbalara karşı direnmenin yanı sıra, zorbalığa 
maruz kalanlarla arkadaşlık kurmaya teşvik etmesidir. Böylece zorbalığın kurbanlarının yaşadığı 
yalnızlık ve dışlanma duygularıyla baş etmesine yardımcı olunmakta ve kurbanların kendilerini daha 
güçlü hissetmeleri sağlanmaktadır. Yine aynı yolla zorbalık mağdurları ve Upstander’lar arasında bir 
duygudaşlık oluşturulması, diğer öğrencilerin de empati duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

gençlerin okul içinde akranlarıyla bol bol zaman geçirmesinin önemine değinen program, 
yine bu kapsamda okullarda kulüpler kurulmasını ve bu kulüplerin zorbalık türlerine karşı etkin bir 
şekilde kullanılmasını tavsiye etmektedir.  

Diğer akranların eğitilmesi, yarışmalar, film gösterimleri ve drama gibi çeşitli etkinliklerle 
zorba davranışları 

tanıması konusunda yetkin olması, kendinden yaşça küçük olan arkadaşlarına karşı nasıl tutum 
sergilemesi gerektiğini daha iyi anlaması, gerekli durumlarda doğru stratejileri uygulama ve okul 

ne durumu bildirmesi hedeflenmektedir. Örneğin 2017 yılında “Zorbalığa Karşı Hafta” 
Bullying Week) adıyla geniş çaplı bir etkinlik düzenlenmiş ve bu kapsamda siber zorbalığa karşı 

unlar arasından bazıları 
ödüllendirilmiştir. Ayrıca hafta boyunca eğitimciler, öğrenciler ve politika yapıcılar bulmuş ve 
zorbalığa karşı “Sosyal Medya Araçları” (Social Media Toolkit) başlıklı bir rehber oluşturulmuştur.  

uk ve gençler arasında zorbaca davranışların popülerleşme ve statü 
kazanma aracı olarak görüldüğü bir ortamı tersine çevirerek çocukları birbirlerine destek olmaya 

Zorbalığı Boz; Karşı Koyanları Teşvik 

Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir program olup 2009 yılında Ulusal Okul İklimi Merkezi (The 

da toplumun her kesimine, ama özellikle de öğrencilere dönük zorba davranışlara 
(karşı koyucular) kavramı üzerinden 

gençlerin ve yetişkinlerin tutum ve davranışlarını zorbalıkla mücadele etme yönünde geliştirmek 
hedeflenmektedir. Program, zorbalık döngüsü içinde önemli bir yere sahip olan seyircileri, kurbanın 
yanında yer alarak zorbalara karşı direnen bireylere dönüştürme hedefiyle yola çıkmaktadır.  

davranışları gözlemlemelerinin oldukça önemli olduğunu 
vurgulayan organizasyon, UPstanders gençlerin; zorbalığa maruz kalanlara karşı destekçi olmasını, 

sasına göre gençleri UPstanders olmaları için eğitimlere tabi tutmakla birlikte, 
özellikle okul ortamındaki daha büyük sınıfların ve ‘popüler’ öğrencilerin programa dahil olmasını 

an potansiyel olarak 
geleneksel akran zorbalığının failleri olarak görülmektedir. Böylece program, yaşça büyüklük, 
popülerlik, fiziksel üstünlük gibi nedenlerle zorba olma eğilimi gösterme potansiyeline sahip olan bu 

onumuna getirerek okul ortamında farklı bir kültür geliştirmeyi 
hedeflemektedir.  Bu bireyler, benzer şekilde siber zorbalığın da karşısında yer almakta siber zorbalık 
durumunda atılması gereken doğru adımlar konusunda arkadaşlarını yönlendirebilmektedir. 

Programın bir başka dikkat çeken tarafı, UPStander’ları zorbalara karşı direnmenin yanı sıra, zorbalığa 
maruz kalanlarla arkadaşlık kurmaya teşvik etmesidir. Böylece zorbalığın kurbanlarının yaşadığı 

olunmakta ve kurbanların kendilerini daha 
güçlü hissetmeleri sağlanmaktadır. Yine aynı yolla zorbalık mağdurları ve Upstander’lar arasında bir 
duygudaşlık oluşturulması, diğer öğrencilerin de empati duygularının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

gençlerin okul içinde akranlarıyla bol bol zaman geçirmesinin önemine değinen program, 
yine bu kapsamda okullarda kulüpler kurulmasını ve bu kulüplerin zorbalık türlerine karşı etkin bir 
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Program içerisinde yer alan “UPstanders Allience” programı ile de farklı kulüp ve programlarla 
işbirliği geliştirerek zorbalıkla mücadeleyi her alana yaymak amaçlanmaktadır. Bu
programlarda da olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, farklı kulüplerin faaliyet 
içerisine zorbalık ve siber zorbalıkla mücadeleye ilişkin etkinliklerin dahil edilmesi sağlanmaktadır. 
Bu etkinlikler kapsamında öğrencilere ödüller verilerek ilgi ve desteğin arttırılması hedeflenmektedir.

SONUÇ 

Akran destek programları, zorbalık ve siber zorbalığın akranlar arasında başlayan ve yine onlar 
arasında yayılan bir durum olmasından hareketle, bununla mücadele etmenin yolunu da yine akranlar 
içerisinde arayan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Çalışmada İngiltere, İrlanda ve Amerika
Devletlerinde yürütülen üç akran destek programının içeriği özetlenmeye çalışılmıştır. Bu 
programlardan Zorbalığı Yen! (BeatBulying) programı daha sonra Avrupa Birliği’nin desteğiyle çeşitli 
Avrupa ülkelerine yaygınlaştırılmıştır. Bu üç program, 
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan siber zorbalığın pek çok ülke açısından bir sorun olarak 
görüldüğü ve etkili mücadele için yalnızca yetişkinler düzeyinde değil, çocuk ve ergenler düzeyinde 
de çalışmalar yürütüldüğünü göstermektedir.

Türkiye’de ise akran desteğine ilişkin, bu çalışmada aktarılan programlara benzer şekilde, kapsamlı bir 
çalışma olmadığı gözlenmektedir. Akran destek programları daha çok teorik düzeyde çalışmalara konu 
olmuş, ancak uygulamaya dönük adımlar atılmamıştır. Türkiye’de de akran zorbalığı ve siber 
zorbalığa ilişkin çalışmalar, zorbalıkla mücadelede akranların önemli bir rolü olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenlerin, yalnızca zorbalık konusunda değil, pek çok konuda 
sorunlarını paylaştıkları öncelikli grup olan arkadaş ve akran çevresinin bu konuda 
bilinçlendirilmesinin önemi açıktır. 

Böylesi bir destek programının hayata geçirilmesi için öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim 
alanında karar verici konumda olan kur
tanık olan ya da fikir üretenlerin bir araya gelerek eylem planları oluşturması bir gereklilik olarak 
durmaktadır. Zorbalık ve siber zorbalık konusunda önleyici çalışmalar ve baş etme yollar
ortak bir bilincin geliştirilmesi akran destek programları açısından da önemlidir. Siber rehber 
olabilecek öğrencilere verilecek eğitimin içeriği, siber rehberlerin izlemesi gereken yollar konusunda 
belirli bir düzeyde de olsa ortalık sağlanmas
faktörlerden biridir. 

Çalışmada ele alınan her üç programın da siber rehberlik çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler 
düzenleme ve ödüllendirme gibi faaliyetlerle çalışmalarını desteklediği görülmekte
zorbalıkla mücadelede, konuya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik her türlü faaliyetin önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 
gibi resmi kurumlar ile üniversiteler gibi çeşi
gündeme taşımaya çalıştıkları görülmektedir. Bu konuda bilinç geliştirmek için daha çok eğitim 
faaliyetleri planlanmaktadır. Ancak bu eğitimlerin, çalışmada ele alınan programlarda olduğu gibi 
çocuk ve gençleri zorbalık karşı tavırlar geliştirmeye özendirici etkinliklerle desteklenmesi, 
öğrencilerin bu konuda projeler geliştirmesi teşvik edilerek çözüm sürecine dahil olmalarının 
sağlanması da oldukça yararlı olacaktır. 
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UPstanders Allience” programı ile de farklı kulüp ve programlarla 
işbirliği geliştirerek zorbalıkla mücadeleyi her alana yaymak amaçlanmaktadır. Bu 
programlarda da olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, farklı kulüplerin faaliyet 
içerisine zorbalık ve siber zorbalıkla mücadeleye ilişkin etkinliklerin dahil edilmesi sağlanmaktadır. 
Bu etkinlikler kapsamında öğrencilere ödüller verilerek ilgi ve desteğin arttırılması hedeflenmektedir.

orbalık ve siber zorbalığın akranlar arasında başlayan ve yine onlar 
arasında yayılan bir durum olmasından hareketle, bununla mücadele etmenin yolunu da yine akranlar 
içerisinde arayan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Çalışmada İngiltere, İrlanda ve Amerika
Devletlerinde yürütülen üç akran destek programının içeriği özetlenmeye çalışılmıştır. Bu 
programlardan Zorbalığı Yen! (BeatBulying) programı daha sonra Avrupa Birliği’nin desteğiyle çeşitli 
Avrupa ülkelerine yaygınlaştırılmıştır. Bu üç program, geleneksel akran zorbalığının ve İnternetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan siber zorbalığın pek çok ülke açısından bir sorun olarak 
görüldüğü ve etkili mücadele için yalnızca yetişkinler düzeyinde değil, çocuk ve ergenler düzeyinde 

rütüldüğünü göstermektedir. 

Türkiye’de ise akran desteğine ilişkin, bu çalışmada aktarılan programlara benzer şekilde, kapsamlı bir 
çalışma olmadığı gözlenmektedir. Akran destek programları daha çok teorik düzeyde çalışmalara konu 

önük adımlar atılmamıştır. Türkiye’de de akran zorbalığı ve siber 
zorbalığa ilişkin çalışmalar, zorbalıkla mücadelede akranların önemli bir rolü olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenlerin, yalnızca zorbalık konusunda değil, pek çok konuda 
sorunlarını paylaştıkları öncelikli grup olan arkadaş ve akran çevresinin bu konuda 
bilinçlendirilmesinin önemi açıktır.  

Böylesi bir destek programının hayata geçirilmesi için öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim 
alanında karar verici konumda olan kurum ve kuruluşlar, aile birlikleri ve üniversiteler gibi bu duruma 
tanık olan ya da fikir üretenlerin bir araya gelerek eylem planları oluşturması bir gereklilik olarak 
durmaktadır. Zorbalık ve siber zorbalık konusunda önleyici çalışmalar ve baş etme yollar
ortak bir bilincin geliştirilmesi akran destek programları açısından da önemlidir. Siber rehber 
olabilecek öğrencilere verilecek eğitimin içeriği, siber rehberlerin izlemesi gereken yollar konusunda 
belirli bir düzeyde de olsa ortalık sağlanması, akran destek uygulamalarını başarıya taşıyacak 

Çalışmada ele alınan her üç programın da siber rehberlik çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler 
düzenleme ve ödüllendirme gibi faaliyetlerle çalışmalarını desteklediği görülmektedir. Bu da siber 
zorbalıkla mücadelede, konuya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik her türlü faaliyetin önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 
gibi resmi kurumlar ile üniversiteler gibi çeşitli kurum ve kuruluşların siber zorbalık konusunu 
gündeme taşımaya çalıştıkları görülmektedir. Bu konuda bilinç geliştirmek için daha çok eğitim 
faaliyetleri planlanmaktadır. Ancak bu eğitimlerin, çalışmada ele alınan programlarda olduğu gibi 

leri zorbalık karşı tavırlar geliştirmeye özendirici etkinliklerle desteklenmesi, 
öğrencilerin bu konuda projeler geliştirmesi teşvik edilerek çözüm sürecine dahil olmalarının 
sağlanması da oldukça yararlı olacaktır.  

UPstanders Allience” programı ile de farklı kulüp ve programlarla 
 amaçla, diğer 

programlarda da olduğu gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, farklı kulüplerin faaliyet ve etkinlikleri 
içerisine zorbalık ve siber zorbalıkla mücadeleye ilişkin etkinliklerin dahil edilmesi sağlanmaktadır. 
Bu etkinlikler kapsamında öğrencilere ödüller verilerek ilgi ve desteğin arttırılması hedeflenmektedir. 

orbalık ve siber zorbalığın akranlar arasında başlayan ve yine onlar 
arasında yayılan bir durum olmasından hareketle, bununla mücadele etmenin yolunu da yine akranlar 
içerisinde arayan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Çalışmada İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde yürütülen üç akran destek programının içeriği özetlenmeye çalışılmıştır. Bu 
programlardan Zorbalığı Yen! (BeatBulying) programı daha sonra Avrupa Birliği’nin desteğiyle çeşitli 

geleneksel akran zorbalığının ve İnternetin 
yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkan siber zorbalığın pek çok ülke açısından bir sorun olarak 
görüldüğü ve etkili mücadele için yalnızca yetişkinler düzeyinde değil, çocuk ve ergenler düzeyinde 

Türkiye’de ise akran desteğine ilişkin, bu çalışmada aktarılan programlara benzer şekilde, kapsamlı bir 
çalışma olmadığı gözlenmektedir. Akran destek programları daha çok teorik düzeyde çalışmalara konu 

önük adımlar atılmamıştır. Türkiye’de de akran zorbalığı ve siber 
zorbalığa ilişkin çalışmalar, zorbalıkla mücadelede akranların önemli bir rolü olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenlerin, yalnızca zorbalık konusunda değil, pek çok konuda 
sorunlarını paylaştıkları öncelikli grup olan arkadaş ve akran çevresinin bu konuda 

Böylesi bir destek programının hayata geçirilmesi için öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim 
um ve kuruluşlar, aile birlikleri ve üniversiteler gibi bu duruma 

tanık olan ya da fikir üretenlerin bir araya gelerek eylem planları oluşturması bir gereklilik olarak 
durmaktadır. Zorbalık ve siber zorbalık konusunda önleyici çalışmalar ve baş etme yollarına ilişkin 
ortak bir bilincin geliştirilmesi akran destek programları açısından da önemlidir. Siber rehber 
olabilecek öğrencilere verilecek eğitimin içeriği, siber rehberlerin izlemesi gereken yollar konusunda 

ı, akran destek uygulamalarını başarıya taşıyacak 

Çalışmada ele alınan her üç programın da siber rehberlik çalışmalarının yanı sıra çeşitli etkinlikler 
dir. Bu da siber 

zorbalıkla mücadelede, konuya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik her türlü faaliyetin önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Kurumu 

tli kurum ve kuruluşların siber zorbalık konusunu 
gündeme taşımaya çalıştıkları görülmektedir. Bu konuda bilinç geliştirmek için daha çok eğitim 
faaliyetleri planlanmaktadır. Ancak bu eğitimlerin, çalışmada ele alınan programlarda olduğu gibi 

leri zorbalık karşı tavırlar geliştirmeye özendirici etkinliklerle desteklenmesi, 
öğrencilerin bu konuda projeler geliştirmesi teşvik edilerek çözüm sürecine dahil olmalarının 
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Dijital Medya ve Kitaplarla Yaratıcılığa Yolculuk: Aile İçi İletişim 

Şebnem GÜRSOY ULUSOY, Yrd. Doç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü, sgursoy@g

 

Özet 

İletişim hayatın her döneminde önem teşkil etmektedir. Çocukluk döneminde sağlam bir şekilde kurulan 
iletişim bütün hayatayansımaktadır.Aile içi iletişim çocuğun okul ve dış dünyaya bağlantı kurmasında 
etken olmaktadır. Ailesi ile okuma
kendini ifade etme becerilerinin olumlu yönde değiştiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İletişim etkileşimleri; aile ve çocuk iletişimi; dijital kitaplar; yeni medya

 

Journey to the Art of Creativity by Digital Media and Books: Interaction of 
Communiction Model in Interfamily

Abstract 

Communication have importance role in every part of the life. Communication when established in 
childhood have effects upon whole life. Intrafamillial c
communication linkage between schoold and outer world. It is observed that children who has the reading 
activity within their family, improves their communication and self expression in a positive manner.

Key Words: Communication with family and child; communication interaction; digital book; new media

 

GİRİŞ 

Çocuklar okuyarak, hayal ederek ve yeni projeler, fikirler yaratarak geleceklerini küçük yaştan 
kurgulayabilirler.Okuma alışkanlığı, uzun süreçte kazanıl
oldukça zor bir görevdir. Çocukluktan başlayarak biriken yaşantılar ve davranış özellikleri, eleştirel ve 
etkin bir okur olma açısından oldukça önemlidir. (Ayyıldız, 2011).  Çocukluk döneminde kazanılan 
davranışlar ailenin davranışlarından örnek alınan davranışlardır. Okumak da aileden örnek alınan çok 
önemli bir kazanımdır. Yazar Adalet Ağaoğlu okuma serüvenini anlatırken ailesinin kitaplığındaki 
kitapların onu okumaya sürükleyen en önemli neden olduğunu anlatmışt
birçok yazarın okuma yolculuklarının daha çok küçük yaşlarda başladığı görülmektedir. Okuyan ve 
iletişim kuran bir ailenin çocuğunun da bu yönde gelişeceği öngörülmektedir. Her çocuk hayal 
kurduğu sürece çocuktur ve özgürdür. Haya
çocuğun hayal kurmaya başladığı temel alandır. Kitap okuma çocuklar için önemli bir etkinliktir. 
Sadece okumak değil aynı zamanda kitaptan yola çıkarak uygulayacakları; birçok alanla iç içe geç
etkinlikler gelecekte çocukların hayat ve eğitim başarılarına katkı sağlayacaktır. Ünlü bilim insanları, 
ressamlar, akademisyenler, yazarlar hepsinin ortak noktası hayal etmeleridir. Hayal eden kişi 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
Science & Media Studies Congress 

Studies 

284 

Dijital Medya ve Kitaplarla Yaratıcılığa Yolculuk: Aile İçi İletişim 
Etkileşimi Modeli 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu, Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü, sgursoy@gelisim.edu.tr

İletişim hayatın her döneminde önem teşkil etmektedir. Çocukluk döneminde sağlam bir şekilde kurulan 
iletişim bütün hayatayansımaktadır.Aile içi iletişim çocuğun okul ve dış dünyaya bağlantı kurmasında 
etken olmaktadır. Ailesi ile okuma etkinlikleri yapan çocukların aile içi iletişim kurma becerilerinin ve 
kendini ifade etme becerilerinin olumlu yönde değiştiği görülmektedir. 

İletişim etkileşimleri; aile ve çocuk iletişimi; dijital kitaplar; yeni medya

Art of Creativity by Digital Media and Books: Interaction of 
Communiction Model in Interfamily 

Communication have importance role in every part of the life. Communication when established in 
childhood have effects upon whole life. Intrafamillial communication has positive motivation on child’s 
communication linkage between schoold and outer world. It is observed that children who has the reading 
activity within their family, improves their communication and self expression in a positive manner.

Communication with family and child; communication interaction; digital book; new media

Çocuklar okuyarak, hayal ederek ve yeni projeler, fikirler yaratarak geleceklerini küçük yaştan 
kurgulayabilirler.Okuma alışkanlığı, uzun süreçte kazanılmaktadır. Etkin okur kimliğini kazanmak da 
oldukça zor bir görevdir. Çocukluktan başlayarak biriken yaşantılar ve davranış özellikleri, eleştirel ve 
etkin bir okur olma açısından oldukça önemlidir. (Ayyıldız, 2011).  Çocukluk döneminde kazanılan 

r ailenin davranışlarından örnek alınan davranışlardır. Okumak da aileden örnek alınan çok 
önemli bir kazanımdır. Yazar Adalet Ağaoğlu okuma serüvenini anlatırken ailesinin kitaplığındaki 
kitapların onu okumaya sürükleyen en önemli neden olduğunu anlatmıştır. (Karaçam, 2012). Daha 
birçok yazarın okuma yolculuklarının daha çok küçük yaşlarda başladığı görülmektedir. Okuyan ve 
iletişim kuran bir ailenin çocuğunun da bu yönde gelişeceği öngörülmektedir. Her çocuk hayal 
kurduğu sürece çocuktur ve özgürdür. Hayalleri biten biri artık çocuk değildir, özgür de değildir. Oyun 
çocuğun hayal kurmaya başladığı temel alandır. Kitap okuma çocuklar için önemli bir etkinliktir. 
Sadece okumak değil aynı zamanda kitaptan yola çıkarak uygulayacakları; birçok alanla iç içe geç
etkinlikler gelecekte çocukların hayat ve eğitim başarılarına katkı sağlayacaktır. Ünlü bilim insanları, 
ressamlar, akademisyenler, yazarlar hepsinin ortak noktası hayal etmeleridir. Hayal eden kişi 

Dijital Medya ve Kitaplarla Yaratıcılığa Yolculuk: Aile İçi İletişim 

Yrd. Doç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 
elisim.edu.tr 

İletişim hayatın her döneminde önem teşkil etmektedir. Çocukluk döneminde sağlam bir şekilde kurulan 
iletişim bütün hayatayansımaktadır.Aile içi iletişim çocuğun okul ve dış dünyaya bağlantı kurmasında 

etkinlikleri yapan çocukların aile içi iletişim kurma becerilerinin ve 

İletişim etkileşimleri; aile ve çocuk iletişimi; dijital kitaplar; yeni medya 

Art of Creativity by Digital Media and Books: Interaction of 

Communication have importance role in every part of the life. Communication when established in 
ommunication has positive motivation on child’s 

communication linkage between schoold and outer world. It is observed that children who has the reading 
activity within their family, improves their communication and self expression in a positive manner. 

Communication with family and child; communication interaction; digital book; new media 

Çocuklar okuyarak, hayal ederek ve yeni projeler, fikirler yaratarak geleceklerini küçük yaştan 
maktadır. Etkin okur kimliğini kazanmak da 

oldukça zor bir görevdir. Çocukluktan başlayarak biriken yaşantılar ve davranış özellikleri, eleştirel ve 
etkin bir okur olma açısından oldukça önemlidir. (Ayyıldız, 2011).  Çocukluk döneminde kazanılan 

r ailenin davranışlarından örnek alınan davranışlardır. Okumak da aileden örnek alınan çok 
önemli bir kazanımdır. Yazar Adalet Ağaoğlu okuma serüvenini anlatırken ailesinin kitaplığındaki 

ır. (Karaçam, 2012). Daha 
birçok yazarın okuma yolculuklarının daha çok küçük yaşlarda başladığı görülmektedir. Okuyan ve 
iletişim kuran bir ailenin çocuğunun da bu yönde gelişeceği öngörülmektedir. Her çocuk hayal 

lleri biten biri artık çocuk değildir, özgür de değildir. Oyun 
çocuğun hayal kurmaya başladığı temel alandır. Kitap okuma çocuklar için önemli bir etkinliktir. 
Sadece okumak değil aynı zamanda kitaptan yola çıkarak uygulayacakları; birçok alanla iç içe geçmiş 
etkinlikler gelecekte çocukların hayat ve eğitim başarılarına katkı sağlayacaktır. Ünlü bilim insanları, 
ressamlar, akademisyenler, yazarlar hepsinin ortak noktası hayal etmeleridir. Hayal eden kişi 
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hayallerini gerçeğe taşımak için mücadele eder. Yarat
etme ve hayal ettiklerini gerçeğe taşıma olanağı verilmektedir.Çocukların hayatında gerçeği görsel 
olarak algılamak büyük önem taşımaktadır. Yaratıcı el etkinlikleri ile motor ve öğrenme becerilerini 
geliştirmeleri özellikle ilkokul dönemindeki çocuklar için önem teşkil etmektedir. Bebeklik ve ilk 
çocukluk döneminde çocukların kendi sanat ve bilim geliştirme becerileri konusunda aktif çalışmalara 
katılmaları; gelecek dönemdeki yaratıcılıklarına aktif katkı s
olarak yetişmemeleri yönünde de el etkinliklerine katılmaları önemlidir. Okudukları kitapların 
karakterlerini gerçek hayata taşımaları çocuklarda gerçek ve görsel arasında bağlantı kurmalarını 
eğlenirken okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlayacaktır. Hayal güçlerinin gelişmesi, dünyayı ve 
evreni anlamaları, konuşma ve anlatma becerilerinin gelişmesi yönünde etkin bilinç sahibi olmalarını 
teşvik edecektir. Çocuklarda erken dönem gelişim sürecinde kitap okuma ve el be
etkinlikler zihinsel gelişim ve dil gelişimi için de olmazsa olmaz bir kazanımdır. 

Amaç: Bu çalışma ilkokul düzeyindeki çocukların yaratıcı okuma etkinlikleriyle okuma alışkanlığı 
kazandığını ve ailelerinin de katıldığı kitap etkinlikle
geliştirip geliştirmediğini araştırmak ve incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın temel varsayımlarını 
oluştururken ailelerin çocuklarına kitap okuma zamanı ayırdıkları takdirde birlikte aktif vakit 
geçirecekleri ve bu sayede aile içi iletişimin sağlam bir temele oturtulacağı varsayımından yola 
çıkılmıştır. Çalışma kapsamında seçilen iki dijital kitap önce aileler ve çocuklarla birlikte okunmuş 
daha sonra bu kitaptaki olay ve karakterler yaratıcı etkinlik ve çalış
(amigurumi-örgü karakterler yapma, kitabın sahnelerini maket haline getirme çalışmaları yapılmıştır).

Sınırlılıklar: Araştırma vakit ve uzaklıktan dolayı sadece İstanbul’la sınırlı kalmıştır. Araştırma izin 
alınamamasından dolayı sadece özel okullarla sınırlı kalmıştır. Araştırma sonuçları sadece ailelerle 
değerlendirilmiştir. Yasal yaptırımdan dolayı çocuklarla görüşülmemiştir. Çalışma kapsamında 
uygulanan metot sayesinde arttırılan okuma ve iletişim kurma düzeyinin ne kadar 
olacağı tespit edilememiştir. Ailelerle yapılan etkinlikleri ailelerin ne kadar süreyle devam ettirecekleri 
ayrı bir araştırma konusu olarak görülmektedir.

Yöntem ve örneklem: Çalışmanın örneklemini özel okul öğrencileri ve velileri oluşturmaktadır. 
Seçilen özel okullar İstanbul’un iki büyük merkezi olan Kadıköy ve Beşiktaş bölgelerindeki en yüksek 
öğrenci sayısına sahip iki özel okuldur. Örneklem grubu seçilirken belli bir kit
birçok farklı kitleye hizmet veren iki özel okul tercih edilmiştir. Okulların müdürleri ile yapılan 
görüşme sonucunda okuldaki ailelerin gelir gruplarının karışık bir yapı gösterdiği tespit edilmiştir. 
Özellikle Çalışma kapsamında iki farklı özel okulda 45 aile ve çocukla kitap okuma ve sonrasında 
kitapla bağlantılı aile katılımlı etkinlikleri içeren yaratıcı kitap sanat etkinliği yapılmıştır. Uygulama 
bir hafta ara ile tekrarlanmış. İkinci hafta çalışma sonunda velilerle bir araya ge
çocuklara sağladığı faydalar ailelere anket uygulaması yapılarak değerlendirilmiştir. Anket 
uygulamasında beş dereceli likert ölçek kullanılmıştır. Ayrıca ikinci ayağı olarak çalışma esnasında 
katılımcı derinlemesine gözlemle aileler ve 
alınmıştır. Ailelerin etkinlik esnasında ve sonrasında etkinlik ile ilgili görüş ve önerileri dinlenmiştir. 

Aile Kavramı  

Her insan aile içine doğar ve bu doğumla başlayan süreç onu dünyanın en küçük
bir parçası yapar. Bu aile ile toplumsal sosyal ilişkileri de başlar ve devam eder. Coğrafi ve kültürel 
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hayallerini gerçeğe taşımak için mücadele eder. Yaratıcı kitap etkinlikleri ile çocuklara okuma, hayal 
etme ve hayal ettiklerini gerçeğe taşıma olanağı verilmektedir.Çocukların hayatında gerçeği görsel 
olarak algılamak büyük önem taşımaktadır. Yaratıcı el etkinlikleri ile motor ve öğrenme becerilerini 

irmeleri özellikle ilkokul dönemindeki çocuklar için önem teşkil etmektedir. Bebeklik ve ilk 
çocukluk döneminde çocukların kendi sanat ve bilim geliştirme becerileri konusunda aktif çalışmalara 
katılmaları; gelecek dönemdeki yaratıcılıklarına aktif katkı sağlamaktadır.Dijital ortama bağlı gençler 
olarak yetişmemeleri yönünde de el etkinliklerine katılmaları önemlidir. Okudukları kitapların 
karakterlerini gerçek hayata taşımaları çocuklarda gerçek ve görsel arasında bağlantı kurmalarını 

kanlığı kazanmalarını sağlayacaktır. Hayal güçlerinin gelişmesi, dünyayı ve 
evreni anlamaları, konuşma ve anlatma becerilerinin gelişmesi yönünde etkin bilinç sahibi olmalarını 
teşvik edecektir. Çocuklarda erken dönem gelişim sürecinde kitap okuma ve el becerilerine yönelik 
etkinlikler zihinsel gelişim ve dil gelişimi için de olmazsa olmaz bir kazanımdır.  

Bu çalışma ilkokul düzeyindeki çocukların yaratıcı okuma etkinlikleriyle okuma alışkanlığı 
kazandığını ve ailelerinin de katıldığı kitap etkinliklerinin çocukların iletişim kurma becerilerini 
geliştirip geliştirmediğini araştırmak ve incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın temel varsayımlarını 
oluştururken ailelerin çocuklarına kitap okuma zamanı ayırdıkları takdirde birlikte aktif vakit 

ve bu sayede aile içi iletişimin sağlam bir temele oturtulacağı varsayımından yola 
çıkılmıştır. Çalışma kapsamında seçilen iki dijital kitap önce aileler ve çocuklarla birlikte okunmuş 
daha sonra bu kitaptaki olay ve karakterler yaratıcı etkinlik ve çalışmalar ile gerçeğe taşınmıştır. 

örgü karakterler yapma, kitabın sahnelerini maket haline getirme çalışmaları yapılmıştır).

Araştırma vakit ve uzaklıktan dolayı sadece İstanbul’la sınırlı kalmıştır. Araştırma izin 
layı sadece özel okullarla sınırlı kalmıştır. Araştırma sonuçları sadece ailelerle 

değerlendirilmiştir. Yasal yaptırımdan dolayı çocuklarla görüşülmemiştir. Çalışma kapsamında 
uygulanan metot sayesinde arttırılan okuma ve iletişim kurma düzeyinin ne kadar 
olacağı tespit edilememiştir. Ailelerle yapılan etkinlikleri ailelerin ne kadar süreyle devam ettirecekleri 
ayrı bir araştırma konusu olarak görülmektedir. 

Çalışmanın örneklemini özel okul öğrencileri ve velileri oluşturmaktadır. 
Seçilen özel okullar İstanbul’un iki büyük merkezi olan Kadıköy ve Beşiktaş bölgelerindeki en yüksek 
öğrenci sayısına sahip iki özel okuldur. Örneklem grubu seçilirken belli bir kitleye hizmet eden değil 
birçok farklı kitleye hizmet veren iki özel okul tercih edilmiştir. Okulların müdürleri ile yapılan 
görüşme sonucunda okuldaki ailelerin gelir gruplarının karışık bir yapı gösterdiği tespit edilmiştir. 

i farklı özel okulda 45 aile ve çocukla kitap okuma ve sonrasında 
kitapla bağlantılı aile katılımlı etkinlikleri içeren yaratıcı kitap sanat etkinliği yapılmıştır. Uygulama 
bir hafta ara ile tekrarlanmış. İkinci hafta çalışma sonunda velilerle bir araya gelinerek çalışmanın 
çocuklara sağladığı faydalar ailelere anket uygulaması yapılarak değerlendirilmiştir. Anket 
uygulamasında beş dereceli likert ölçek kullanılmıştır. Ayrıca ikinci ayağı olarak çalışma esnasında 
katılımcı derinlemesine gözlemle aileler ve çocuklarının iletişim kurma süreçleri incelenmiş notlar 
alınmıştır. Ailelerin etkinlik esnasında ve sonrasında etkinlik ile ilgili görüş ve önerileri dinlenmiştir. 

Her insan aile içine doğar ve bu doğumla başlayan süreç onu dünyanın en küçük toplumsal biriminin 
bir parçası yapar. Bu aile ile toplumsal sosyal ilişkileri de başlar ve devam eder. Coğrafi ve kültürel 
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koşullara göre aile kavramı ve ailede ki iletişim süreçleri değişse de değişmeyen kavramsal noktalarda 
vardır. Aile demek düzenli iletişim ortamı demektir. (Floyd, 2014).  Aile toplumun en küçük birimidir. 
Aile için de yetişen her çocuk ailede öğrendiklerini yansıtmaktadır. “Aile kavramı, yüzyıllar boyunca 
yaşatılan, farklı toplumsal kültürlerin ortak, evrensel bir ürünüdür.” (Anadolu
boyutta da aile kavramı sürekli üzerinde durulan bir kavram olarak görülmektedir. Platon bu konu 
üzerinde durmuş ve devlet örneğinde aile kavramını irdelemiştir. “Ailesi olan kişinin aklı ailesinde 
olur, ne yargıçlık edebilir ne de askerlik. Çömlekçilerse aile kurmalıdırlar, böylelikle, çoluk çocuk 
elbirliğiyle daha iyi çömlek yaparlar.” (Hançerlioğlu, 1970). Hançerlioğlu’nun Plato’nun devlet 
felsefesinden yola çıkarak verdiği örnekte de görüldüğü üzere ailenin yaptığı meslek, hayat
davranış ve tutumları nesilden nesile aktarılan bir durumdur. Ailenin toplumdaki yeri ve aile 
kavramlarına bakıldığında aile sosyolojisi kavramı da ortaya çıkmaktadır. “Çocukların eğitimi formel 
eğitim kurumlarına bırakılsa da çocuğun okul öncesi
dönemdeki eğitim, çocuğun okuldaki başarısını etkileyen önemli bir role sahiptir.” (Bahar, 2009, ). 
Aile bağlantısı kavramı özellikle uluslararası kavram olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Burada 
bahsedilen okul içi ve dışı etkinliklerde ailenin de bu sürecin bir parçası olmasının önemi 
anlatılmaktadır. (Blumberg, 2013). Okuma alışkanlığı oluştuktan sonra artık onu yok saymak mümkün 
değildir. İnsan hayatına ilk girdiği anda yaşattığı değişikliği döndürebilmek de mümkün 
öğrenmenin ve bilmenin verdiği yolda tek yapılacak daha ileri gidebilmek için yeni bilgileri katarak 
yola devam edilmesidir. 

Okuma Kültürü 

Okuma kavramının ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren düşünüldüğünde bilginin evrensel boyutlarda 
teknolojinin gelişmesi ile kitleler üzerinde yarattığı etki büyümektedir. Matbaanın bulunması ile 
başlayan aynı kitabın birden fazla kişiye aynı anda ulaşabilmesi imkanı elektronik yayıncılıkla aynı 
anda tek bir tuşla sınırların olmadığı bir evrende herkesin 
tanımıştır. David Harvey bu durumu Max Wewber'in sözleri ile ifade etmektedir: "Bilgi ağacının 
meyvesini tatmış olan bir çağın kaderi, hayat ve evren konusundaki genel görüşlerin asla artan ampirik 
bilginin ürünü olamayacağını ve bizi en büyük heyecanla harekete geçiren en yüksek ideallerin, ancak, 
bizimkiler bizce ne kadar kutsalsa başkaları için o kadar kutsal olan başka ideallerle mücadele içinde 
biçimleneceğini kabul etmek zorunda kalmasıdır. Max Weber." (Harvey, 
kazanıldıktan sonra bilmeye ve bilgiye duyulan ihtiyaç devam edeceğinden okuma süreci de devam 
etmektedir. Okuma kültürel bir süreçtir. Kültürle bağlantılıdır, aile içi kültürün de okuma kültürüne 
etkisi vardır. Okumanın süreç olar
eserinde okumanın tarihi hayatın kendi sesiyle ve rengiyle başlamaktadır sözüyle ifade etmektedir. 
(Manguel, 2015). Okumak bilmeye uzanan bir yolun başlangıcı olduğu kadar toplu olarak tartışılarak
yapıldığında karşılıklı etkileşim sağlayan bir yolculuktur. Aile değişimi yaşayan dinamik bir 
kurumdur, dolayısıyla ailenin kavramsal tanımı da değişime uğramaktadır. (Bahar, 2009, 162). Ailenin 
modern çağla birlikte değişime uğradığı görülmektedir. Çalış
ayırabilmektedir. Özellikle hafta sonları ve akşamları belli bir saatte ailenin çocukla birlikte vakit 
geçirmeleri önem teşkil etmektedir. Okuma etkinlikleri hem kültürel hem de birlikteliği 
kuvvetlendirici keyifli bir etkinliktir. Bundan dolayı ailece yapılan okuma etkinlikleri çocukların 
aileleri ile etkin vakit geçirmeleri için güzel bir alternatiftir. Okumak dünyayı anlamanın ve 
anlamlandırmanın kapılarını açan en büyük anahtardır. Dünya’da yayıncılık alanına ba
sürekli bir büyüme görülmektedir, dijital yayıncılığında aynı oranda büyüdüğü görülmektedir. 
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koşullara göre aile kavramı ve ailede ki iletişim süreçleri değişse de değişmeyen kavramsal noktalarda 
letişim ortamı demektir. (Floyd, 2014).  Aile toplumun en küçük birimidir. 

Aile için de yetişen her çocuk ailede öğrendiklerini yansıtmaktadır. “Aile kavramı, yüzyıllar boyunca 
yaşatılan, farklı toplumsal kültürlerin ortak, evrensel bir ürünüdür.” (Anadolu Üniversitesi).  Felsefi 
boyutta da aile kavramı sürekli üzerinde durulan bir kavram olarak görülmektedir. Platon bu konu 
üzerinde durmuş ve devlet örneğinde aile kavramını irdelemiştir. “Ailesi olan kişinin aklı ailesinde 

askerlik. Çömlekçilerse aile kurmalıdırlar, böylelikle, çoluk çocuk 
elbirliğiyle daha iyi çömlek yaparlar.” (Hançerlioğlu, 1970). Hançerlioğlu’nun Plato’nun devlet 
felsefesinden yola çıkarak verdiği örnekte de görüldüğü üzere ailenin yaptığı meslek, hayat
davranış ve tutumları nesilden nesile aktarılan bir durumdur. Ailenin toplumdaki yeri ve aile 
kavramlarına bakıldığında aile sosyolojisi kavramı da ortaya çıkmaktadır. “Çocukların eğitimi formel 
eğitim kurumlarına bırakılsa da çocuğun okul öncesi ailedeki eğitimi vurgulanmaktadır. Bu 
dönemdeki eğitim, çocuğun okuldaki başarısını etkileyen önemli bir role sahiptir.” (Bahar, 2009, ). 

kavramı özellikle uluslararası kavram olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Burada 
dışı etkinliklerde ailenin de bu sürecin bir parçası olmasının önemi 

anlatılmaktadır. (Blumberg, 2013). Okuma alışkanlığı oluştuktan sonra artık onu yok saymak mümkün 
değildir. İnsan hayatına ilk girdiği anda yaşattığı değişikliği döndürebilmek de mümkün 
öğrenmenin ve bilmenin verdiği yolda tek yapılacak daha ileri gidebilmek için yeni bilgileri katarak 

Okuma kavramının ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren düşünüldüğünde bilginin evrensel boyutlarda 
nolojinin gelişmesi ile kitleler üzerinde yarattığı etki büyümektedir. Matbaanın bulunması ile 

başlayan aynı kitabın birden fazla kişiye aynı anda ulaşabilmesi imkanı elektronik yayıncılıkla aynı 
anda tek bir tuşla sınırların olmadığı bir evrende herkesin aynı yayına ve içeriğe ulaşmasına imkan 
tanımıştır. David Harvey bu durumu Max Wewber'in sözleri ile ifade etmektedir: "Bilgi ağacının 
meyvesini tatmış olan bir çağın kaderi, hayat ve evren konusundaki genel görüşlerin asla artan ampirik 

mayacağını ve bizi en büyük heyecanla harekete geçiren en yüksek ideallerin, ancak, 
bizimkiler bizce ne kadar kutsalsa başkaları için o kadar kutsal olan başka ideallerle mücadele içinde 
biçimleneceğini kabul etmek zorunda kalmasıdır. Max Weber." (Harvey, 2010). Okuma alışkanlığı 
kazanıldıktan sonra bilmeye ve bilgiye duyulan ihtiyaç devam edeceğinden okuma süreci de devam 
etmektedir. Okuma kültürel bir süreçtir. Kültürle bağlantılıdır, aile içi kültürün de okuma kültürüne 
etkisi vardır. Okumanın süreç olarak döngüsüne bakıldığında Alberto Manguel Okuma’nın Tarihi 
eserinde okumanın tarihi hayatın kendi sesiyle ve rengiyle başlamaktadır sözüyle ifade etmektedir. 
(Manguel, 2015). Okumak bilmeye uzanan bir yolun başlangıcı olduğu kadar toplu olarak tartışılarak
yapıldığında karşılıklı etkileşim sağlayan bir yolculuktur. Aile değişimi yaşayan dinamik bir 
kurumdur, dolayısıyla ailenin kavramsal tanımı da değişime uğramaktadır. (Bahar, 2009, 162). Ailenin 
modern çağla birlikte değişime uğradığı görülmektedir. Çalışan anne babalar çocuklarına daha az vakit 
ayırabilmektedir. Özellikle hafta sonları ve akşamları belli bir saatte ailenin çocukla birlikte vakit 
geçirmeleri önem teşkil etmektedir. Okuma etkinlikleri hem kültürel hem de birlikteliği 

bir etkinliktir. Bundan dolayı ailece yapılan okuma etkinlikleri çocukların 
aileleri ile etkin vakit geçirmeleri için güzel bir alternatiftir. Okumak dünyayı anlamanın ve 
anlamlandırmanın kapılarını açan en büyük anahtardır. Dünya’da yayıncılık alanına ba
sürekli bir büyüme görülmektedir, dijital yayıncılığında aynı oranda büyüdüğü görülmektedir. 
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Üniversitesi).  Felsefi 

boyutta da aile kavramı sürekli üzerinde durulan bir kavram olarak görülmektedir. Platon bu konu 
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dönemdeki eğitim, çocuğun okuldaki başarısını etkileyen önemli bir role sahiptir.” (Bahar, 2009, ). 

kavramı özellikle uluslararası kavram olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Burada 
dışı etkinliklerde ailenin de bu sürecin bir parçası olmasının önemi 

anlatılmaktadır. (Blumberg, 2013). Okuma alışkanlığı oluştuktan sonra artık onu yok saymak mümkün 
değildir. İnsan hayatına ilk girdiği anda yaşattığı değişikliği döndürebilmek de mümkün değildir. Artık 
öğrenmenin ve bilmenin verdiği yolda tek yapılacak daha ileri gidebilmek için yeni bilgileri katarak 

Okuma kavramının ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren düşünüldüğünde bilginin evrensel boyutlarda 
nolojinin gelişmesi ile kitleler üzerinde yarattığı etki büyümektedir. Matbaanın bulunması ile 

başlayan aynı kitabın birden fazla kişiye aynı anda ulaşabilmesi imkanı elektronik yayıncılıkla aynı 
aynı yayına ve içeriğe ulaşmasına imkan 

tanımıştır. David Harvey bu durumu Max Wewber'in sözleri ile ifade etmektedir: "Bilgi ağacının 
meyvesini tatmış olan bir çağın kaderi, hayat ve evren konusundaki genel görüşlerin asla artan ampirik 

mayacağını ve bizi en büyük heyecanla harekete geçiren en yüksek ideallerin, ancak, 
bizimkiler bizce ne kadar kutsalsa başkaları için o kadar kutsal olan başka ideallerle mücadele içinde 

2010). Okuma alışkanlığı 
kazanıldıktan sonra bilmeye ve bilgiye duyulan ihtiyaç devam edeceğinden okuma süreci de devam 
etmektedir. Okuma kültürel bir süreçtir. Kültürle bağlantılıdır, aile içi kültürün de okuma kültürüne 

ak döngüsüne bakıldığında Alberto Manguel Okuma’nın Tarihi 
eserinde okumanın tarihi hayatın kendi sesiyle ve rengiyle başlamaktadır sözüyle ifade etmektedir. 
(Manguel, 2015). Okumak bilmeye uzanan bir yolun başlangıcı olduğu kadar toplu olarak tartışılarak 
yapıldığında karşılıklı etkileşim sağlayan bir yolculuktur. Aile değişimi yaşayan dinamik bir 
kurumdur, dolayısıyla ailenin kavramsal tanımı da değişime uğramaktadır. (Bahar, 2009, 162). Ailenin 

an anne babalar çocuklarına daha az vakit 
ayırabilmektedir. Özellikle hafta sonları ve akşamları belli bir saatte ailenin çocukla birlikte vakit 
geçirmeleri önem teşkil etmektedir. Okuma etkinlikleri hem kültürel hem de birlikteliği 

bir etkinliktir. Bundan dolayı ailece yapılan okuma etkinlikleri çocukların 
aileleri ile etkin vakit geçirmeleri için güzel bir alternatiftir. Okumak dünyayı anlamanın ve 
anlamlandırmanın kapılarını açan en büyük anahtardır. Dünya’da yayıncılık alanına bakıldığında 
sürekli bir büyüme görülmektedir, dijital yayıncılığında aynı oranda büyüdüğü görülmektedir. 
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(Subramaniam, 2013, 28). Bu büyüme sayesinde okuma kitapları artmakta ve insanların kitaba 
ulaşabilmesi kolaylaşmaktadır. Ancak okuma kitaplarının artış
getirmemektedir. Okuyan kitlenin yaratılması ilkokul sıralarına kadar inen bir süreçtir. Çocukluk 
döneminde okuma alışkanlığı kazanan kişi hayatı boyunca okuyan bir kişi olarak hayatına devam 
etmektedir. Bu anlamda hayat boyu öğrenen
dönemidir. Okuma uzun soluklu bir kazanımlar bütünü olarak görülmektedir. Ayrıca etkin okur 
kimliği kazanmak zorlu bir süreç olarak görülmektedir. Çocukluk döneminden başlayan davranışlar 
bütünü, özellikle eleştirel bakış açısı kazanmak adına okuma büyük önem taşımaktadır. (Ayyıldız, 1). 
Okuma kültürü zaman içinde oluşan bir davranışlar bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Alışkanlık 
haline gelmiş bir davranışın değiştirilmesi zordur. Okuma alışka
kazanıldığı takdirde kalıcı bir hale gelmektedir. “Bunun yanında okurun yazın dünyasındaki tercihleri, 
takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu ‘okuma kültürü’nü 
oluşturur.” (Aytaç, 2002, 1). 

Kitap ve Dijitalleşme 

Kitapların yerini son zamanlarda dijital medya ürünleri almaya başlamıştır. Dijital medya kavramı 
olarak dijital kitaplar aktif olarak kullanılan ürünlerdir. "Teknik olarak, diz üstü, masa üstü, cep 
bilgisayarları ve diğer dijital kitap okunabilecek cihazlar ile okunabilen ve basılı kitapların tıpkı 
kopyalarından oluşan dosyalar olarak tanımlanabilen dijital kitaplar, bilgisayarlar veya taşınabilir 
dijital kitap okuyucuları ile okunmak için tasarlanmış, kağıda basılmayan ama bas
özelliklerini barındıran, ek olarak kullanıcıya yeni kolaylıklarda sağlayan bir kitap biçimidir." 
(Koçacık, 2003). Dijital medyanın bir parçası olan dijital kitaplara birçok isim verilmektedir bunlar e
kitap, e-kitap okuyucu, e-kitap aleti, dijital kitap gibi isimlerdir. 
kullanılan elektonik kitaptır. Bu ismin daha çok kapsayıcı olduğu görülmektedir. "(Carreiro, 2010). 
Çalışma kapsamında dijital medya kavramına ve dijital kitap kavramlarına yer verilm
kitabın tanımı bir çok kaynak tarafından yapılmıştır ancak en önemli ve net ortak kanı 
sayısallaştırılmış ve kodlanmış bir kitap olduğu yönündeki genel tanımdır. 
kaçı üzerinden örnek verilebilir. Dijital kitap bir ya
ya da bütünüyle elektronik ortamda üretilen bir içeriğin, bir masa üstü bilgisayar, ekranı bulunan her 
hangi bir elde taşınabilir aygıt, veya özel tasarlanmış bir dijital kitap okuyucu donanımında 
görüntülenebilir, erişilebilir şekilde bulunan ve kullanılan yazılımla sağlanan zengin metin özellikleri 
ile geleneksel metin okuma sırasında yapılan işlevlerinde gerçekleştirilebildiği elektronik biçimdir. 
Her okuduğumuz metnin dijital kitap özelliğinde form
Bir metnin dijital kitap olabilmesi için öncelikle basılı bir kitap kadar kolay okunabilir bir formatta 
tasarlanmış ve hazırlanmış olması gerekmektedir. "Bir kitabın dijital kitap olabilmesi için yazılımla 
gelen okumayı kolaylaştırıcı özellikleri ve zengin metin özelliklerini taşıması gerekir.  Dijital 
kitapların ortaya çıkış süreci de ayrıca önemli bir noktayı teşkil etmektedir dijital kitapların yayılma 
dönemine baktığımızda küreselleşmenin ön plana çıktığı Mc Lu
bir şekilde hayatların içine girdiği bir dönemde "Dijital kitapların 90'lı yılların sonunda piyasaya 
çıktığı görülmektedir." (Önder, 2011). 

Aile Katılımlı Dijital Kitap Okuma Çalışmaları

Sadece kütüphaneler okuma alanı değildir. Kütüphaneler, ev, oda, yatak, otobüs, araba her yer kitap 
okumak için uygun bir mekandır. Son dönemde Türkiye’de okuma kültürü konusunda okullarda 
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(Subramaniam, 2013, 28). Bu büyüme sayesinde okuma kitapları artmakta ve insanların kitaba 
ulaşabilmesi kolaylaşmaktadır. Ancak okuma kitaplarının artışı okur oranının artışını beraberinde 
getirmemektedir. Okuyan kitlenin yaratılması ilkokul sıralarına kadar inen bir süreçtir. Çocukluk 
döneminde okuma alışkanlığı kazanan kişi hayatı boyunca okuyan bir kişi olarak hayatına devam 

t boyu öğrenen birey kavramının da ortaya çıktığı dönem ilkokul 
dönemidir. Okuma uzun soluklu bir kazanımlar bütünü olarak görülmektedir. Ayrıca etkin okur 
kimliği kazanmak zorlu bir süreç olarak görülmektedir. Çocukluk döneminden başlayan davranışlar 

nü, özellikle eleştirel bakış açısı kazanmak adına okuma büyük önem taşımaktadır. (Ayyıldız, 1). 
Okuma kültürü zaman içinde oluşan bir davranışlar bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Alışkanlık 
haline gelmiş bir davranışın değiştirilmesi zordur. Okuma alışkanlığı da çocukluk döneminde 
kazanıldığı takdirde kalıcı bir hale gelmektedir. “Bunun yanında okurun yazın dünyasındaki tercihleri, 
takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu ‘okuma kültürü’nü 

Kitapların yerini son zamanlarda dijital medya ürünleri almaya başlamıştır. Dijital medya kavramı 
olarak dijital kitaplar aktif olarak kullanılan ürünlerdir. "Teknik olarak, diz üstü, masa üstü, cep 

tal kitap okunabilecek cihazlar ile okunabilen ve basılı kitapların tıpkı 
kopyalarından oluşan dosyalar olarak tanımlanabilen dijital kitaplar, bilgisayarlar veya taşınabilir 
dijital kitap okuyucuları ile okunmak için tasarlanmış, kağıda basılmayan ama basılı kitapların bütün 
özelliklerini barındıran, ek olarak kullanıcıya yeni kolaylıklarda sağlayan bir kitap biçimidir." 
(Koçacık, 2003). Dijital medyanın bir parçası olan dijital kitaplara birçok isim verilmektedir bunlar e

leti, dijital kitap gibi isimlerdir. Ancak bunlardan en yaygın ve en çok 
kullanılan elektonik kitaptır. Bu ismin daha çok kapsayıcı olduğu görülmektedir. "(Carreiro, 2010). 
Çalışma kapsamında dijital medya kavramına ve dijital kitap kavramlarına yer verilm
kitabın tanımı bir çok kaynak tarafından yapılmıştır ancak en önemli ve net ortak kanı 
sayısallaştırılmış ve kodlanmış bir kitap olduğu yönündeki genel tanımdır. Bu tanımlamalardan bir 
kaçı üzerinden örnek verilebilir. Dijital kitap bir ya da bir kaç kitabın sayısallaştırılması ile elde edilen 
ya da bütünüyle elektronik ortamda üretilen bir içeriğin, bir masa üstü bilgisayar, ekranı bulunan her 
hangi bir elde taşınabilir aygıt, veya özel tasarlanmış bir dijital kitap okuyucu donanımında 

üntülenebilir, erişilebilir şekilde bulunan ve kullanılan yazılımla sağlanan zengin metin özellikleri 
ile geleneksel metin okuma sırasında yapılan işlevlerinde gerçekleştirilebildiği elektronik biçimdir. 
Her okuduğumuz metnin dijital kitap özelliğinde formatında olmadığını unutmamak gerekmektedir. 
Bir metnin dijital kitap olabilmesi için öncelikle basılı bir kitap kadar kolay okunabilir bir formatta 
tasarlanmış ve hazırlanmış olması gerekmektedir. "Bir kitabın dijital kitap olabilmesi için yazılımla 

kumayı kolaylaştırıcı özellikleri ve zengin metin özelliklerini taşıması gerekir.  Dijital 
kitapların ortaya çıkış süreci de ayrıca önemli bir noktayı teşkil etmektedir dijital kitapların yayılma 
dönemine baktığımızda küreselleşmenin ön plana çıktığı Mc Luhan'ın küresel köy kavramının yoğun 
bir şekilde hayatların içine girdiği bir dönemde "Dijital kitapların 90'lı yılların sonunda piyasaya 
çıktığı görülmektedir." (Önder, 2011).  

Aile Katılımlı Dijital Kitap Okuma Çalışmaları 

Sadece kütüphaneler okuma alanı değildir. Kütüphaneler, ev, oda, yatak, otobüs, araba her yer kitap 
okumak için uygun bir mekandır. Son dönemde Türkiye’de okuma kültürü konusunda okullarda 

(Subramaniam, 2013, 28). Bu büyüme sayesinde okuma kitapları artmakta ve insanların kitaba 
ı okur oranının artışını beraberinde 

getirmemektedir. Okuyan kitlenin yaratılması ilkokul sıralarına kadar inen bir süreçtir. Çocukluk 
döneminde okuma alışkanlığı kazanan kişi hayatı boyunca okuyan bir kişi olarak hayatına devam 

birey kavramının da ortaya çıktığı dönem ilkokul 
dönemidir. Okuma uzun soluklu bir kazanımlar bütünü olarak görülmektedir. Ayrıca etkin okur 
kimliği kazanmak zorlu bir süreç olarak görülmektedir. Çocukluk döneminden başlayan davranışlar 

nü, özellikle eleştirel bakış açısı kazanmak adına okuma büyük önem taşımaktadır. (Ayyıldız, 1). 
Okuma kültürü zaman içinde oluşan bir davranışlar bütünü olarak ortaya çıkmaktadır. Alışkanlık 

nlığı da çocukluk döneminde 
kazanıldığı takdirde kalıcı bir hale gelmektedir. “Bunun yanında okurun yazın dünyasındaki tercihleri, 
takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu ‘okuma kültürü’nü 

Kitapların yerini son zamanlarda dijital medya ürünleri almaya başlamıştır. Dijital medya kavramı 
olarak dijital kitaplar aktif olarak kullanılan ürünlerdir. "Teknik olarak, diz üstü, masa üstü, cep 

tal kitap okunabilecek cihazlar ile okunabilen ve basılı kitapların tıpkı 
kopyalarından oluşan dosyalar olarak tanımlanabilen dijital kitaplar, bilgisayarlar veya taşınabilir 

ılı kitapların bütün 
özelliklerini barındıran, ek olarak kullanıcıya yeni kolaylıklarda sağlayan bir kitap biçimidir." 
(Koçacık, 2003). Dijital medyanın bir parçası olan dijital kitaplara birçok isim verilmektedir bunlar e-

Ancak bunlardan en yaygın ve en çok 
kullanılan elektonik kitaptır. Bu ismin daha çok kapsayıcı olduğu görülmektedir. "(Carreiro, 2010). 
Çalışma kapsamında dijital medya kavramına ve dijital kitap kavramlarına yer verilmektedir. Dijital 
kitabın tanımı bir çok kaynak tarafından yapılmıştır ancak en önemli ve net ortak kanı 

Bu tanımlamalardan bir 
da bir kaç kitabın sayısallaştırılması ile elde edilen 

ya da bütünüyle elektronik ortamda üretilen bir içeriğin, bir masa üstü bilgisayar, ekranı bulunan her 
hangi bir elde taşınabilir aygıt, veya özel tasarlanmış bir dijital kitap okuyucu donanımında 

üntülenebilir, erişilebilir şekilde bulunan ve kullanılan yazılımla sağlanan zengin metin özellikleri 
ile geleneksel metin okuma sırasında yapılan işlevlerinde gerçekleştirilebildiği elektronik biçimdir. 

atında olmadığını unutmamak gerekmektedir. 
Bir metnin dijital kitap olabilmesi için öncelikle basılı bir kitap kadar kolay okunabilir bir formatta 
tasarlanmış ve hazırlanmış olması gerekmektedir. "Bir kitabın dijital kitap olabilmesi için yazılımla 

kumayı kolaylaştırıcı özellikleri ve zengin metin özelliklerini taşıması gerekir.  Dijital 
kitapların ortaya çıkış süreci de ayrıca önemli bir noktayı teşkil etmektedir dijital kitapların yayılma 

han'ın küresel köy kavramının yoğun 
bir şekilde hayatların içine girdiği bir dönemde "Dijital kitapların 90'lı yılların sonunda piyasaya 

Sadece kütüphaneler okuma alanı değildir. Kütüphaneler, ev, oda, yatak, otobüs, araba her yer kitap 
okumak için uygun bir mekandır. Son dönemde Türkiye’de okuma kültürü konusunda okullarda 
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müfredata dahil edilen çalışmalar yapılmaktadır. Okuma alışkanlığı 
işbirliği ile pekiştirilebilecek bir bütündür. “İlk ve orta öğretim okullarında, ders programlarını 
desteklemek, öğrencilerin bireysel okuma gereksinimlerine cevap vermek, okuma alışkanlığını 
yaratmak ve kökleştirmek, kitabı ve kütüphaneyi kullanmayı öğretmek” önemlidir. (Keseroğlu, 1995, 
17).  Okul okumanın öğrenildiği yer olsa da esas eğitim ve öğretim süreci ailede başlamaktadır. 
Ailenin çocuğu ile geçirdiği vakitte aktif olarak çocuğa eğitici öğretici ve keyif veren e
planlaması önemlidir. Bu etkinlikler çocuğu hem dış dünyaya hazırlayacaktır hem de iletişim kurma 
becerilerini geliştirecektir. Okuma etkinlikleri dendiğinde sadece birlikte kitap okumak 
anlaşılmamalıdır, daha önce okunan bir hikayenin birlikte 
de yer almaktadır.  “Aile sıcak yuva, acı ve sevinçlerin yaşandığı yerin adıdır. Aynı zamanda eğitim 
öğretimin başladığı ve çocukların zihninin, karakter yapılarının şekillendiği ocaktır.” (Karaçam, 2012, 
24). Okumak kişiyi daha kültürlü bir hale getirir, çocukluk döneminde ise çocuğun akranları ile 
iletişim kurmasında etkili olmaktadır. Okuyan çocuk öğrendiklerini paylaşma ihtiyacı duyacaktır. 
Okuduklarını gerçek hayata taşıyan ve bunlardan yola çıkarak etkinlik
okudukları arasında bağlantı kuracak ve okuduklarını deneyimleme şansı yaşayacaktır. Küçük Prensi 
okuyup daha sonrasında bu kitaptaki karakter ve olayların ailesi ile maketini yapması onun hem 
okuduklarını pekiştirmesini hem de okuduğu kitaptan yola çıkarak yaratıcı bir tasarım yapmasını 
sağlayacaktır. Ailesi ve arkadaşları ile yaptığı bu etkinlik çocuğun aktif iletişim kurmasını da teşvik 
edecektir. “Kitap okuma düşünceleri olgunlaştırır, Joineriana: “Kitaplar da dost gibi az
seçilmiş olmalıdır” der. Nitelikli kitap okuma; düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana 
kaynaklardan biridir.” (Sarı, 2016). Daha yaşantısının başında olan bir çocuk çevrede gördükleri ve 
izledikleri ile hayatı anlamlandırmada zorluk
hayatı anlamlandırmayı kolaylaştıran bir anahtar gibidir. Özellikle okuma becerisi gelişen ve 
okuduklarını paylaşan çocukların gelecek yaşantılarında da bunu devam ettirdikleri  
gözlemlenmektedir. Kitabı okumadan önce ailecek yapılacak “acaba içinde ne var tartışmaları”, ön 
okuma aktivitesine bir örnek teşkil edebildiği gibi, arkadaşları ile kitap evinde birkaç saat geçirmesi de 
çocuk için faydalı olacaktır. Kitap okumaya başlarken yapılan ön okuma ve
sonrası tartışmaları çocukların sadece okuma becerilerini değil iletişim ve hayat beceri ve 
kabiliyetlerini arttırmaktadır. (Stacey, 2002). Çocukların okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki 
başarılarını etkileyen önemli bir adımda aile
paylaşımlar çocuğun kendine güvenmesine ve kendini birey olarak hissetmesine neden olmaktadır. 
Okuma etkinlikleri de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Çocuğun kendini gerçekleştirme sürecinde 
kitap ve aile önemli bir yere sahiptir. Çocuğun aktif iletişimi ve edebiyatla düzgün iletişim kurmayı 
öğrenebilmesi için evde yapılan okuma etkinliklerinin ve ailenin okulun tamamlayıcı ve parçası olması 
önem taşımaktadır. (Jung, 2016). Bütün bu süreçler göstermektedir ki
zenginleştirici özelliktedir. Çocukluk döneminde beyni geliştiren, hayal gücünü geliştiren kitap okuma 
serüveni aynı zamanda daha çok kavramı algılamayı ve öğrenmeyi teşvik etmektedir. Kitap okuma 
alışkanlığı kazanmış bir kişi çevresine karşı algılama düzeyi yükseleceğinden iletişim kurma 
konusunda daha rahat edecek ve sorunsuz bir iletişim sürecine adım atacaktır. Ailenin çocuğunun 
okuma serüvenine destek olması bu anlamda çocuğun okumayı hayat boyu sürecek bir alışkanlık 
haline getirmesinde çok önemlidir.  
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müfredata dahil edilen çalışmalar yapılmaktadır. Okuma alışkanlığı okul ortamı ile birlikte ailenin de 
işbirliği ile pekiştirilebilecek bir bütündür. “İlk ve orta öğretim okullarında, ders programlarını 
desteklemek, öğrencilerin bireysel okuma gereksinimlerine cevap vermek, okuma alışkanlığını 

tabı ve kütüphaneyi kullanmayı öğretmek” önemlidir. (Keseroğlu, 1995, 
17).  Okul okumanın öğrenildiği yer olsa da esas eğitim ve öğretim süreci ailede başlamaktadır. 
Ailenin çocuğu ile geçirdiği vakitte aktif olarak çocuğa eğitici öğretici ve keyif veren e
planlaması önemlidir. Bu etkinlikler çocuğu hem dış dünyaya hazırlayacaktır hem de iletişim kurma 
becerilerini geliştirecektir. Okuma etkinlikleri dendiğinde sadece birlikte kitap okumak 
anlaşılmamalıdır, daha önce okunan bir hikayenin birlikte etkinliklerini yapmakta, bu aktiviteler için 
de yer almaktadır.  “Aile sıcak yuva, acı ve sevinçlerin yaşandığı yerin adıdır. Aynı zamanda eğitim 
öğretimin başladığı ve çocukların zihninin, karakter yapılarının şekillendiği ocaktır.” (Karaçam, 2012, 

kumak kişiyi daha kültürlü bir hale getirir, çocukluk döneminde ise çocuğun akranları ile 
iletişim kurmasında etkili olmaktadır. Okuyan çocuk öğrendiklerini paylaşma ihtiyacı duyacaktır. 
Okuduklarını gerçek hayata taşıyan ve bunlardan yola çıkarak etkinlikler yapan çocuk gerçek hayatla 
okudukları arasında bağlantı kuracak ve okuduklarını deneyimleme şansı yaşayacaktır. Küçük Prensi 
okuyup daha sonrasında bu kitaptaki karakter ve olayların ailesi ile maketini yapması onun hem 

de okuduğu kitaptan yola çıkarak yaratıcı bir tasarım yapmasını 
sağlayacaktır. Ailesi ve arkadaşları ile yaptığı bu etkinlik çocuğun aktif iletişim kurmasını da teşvik 
edecektir. “Kitap okuma düşünceleri olgunlaştırır, Joineriana: “Kitaplar da dost gibi az
seçilmiş olmalıdır” der. Nitelikli kitap okuma; düşünceyi besleyen, geliştiren ve çabuklaştıran ana 
kaynaklardan biridir.” (Sarı, 2016). Daha yaşantısının başında olan bir çocuk çevrede gördükleri ve 
izledikleri ile hayatı anlamlandırmada zorluk yaşayabilir. Kitaplar daha bebeklik döneminden itibaren 
hayatı anlamlandırmayı kolaylaştıran bir anahtar gibidir. Özellikle okuma becerisi gelişen ve 
okuduklarını paylaşan çocukların gelecek yaşantılarında da bunu devam ettirdikleri  

tabı okumadan önce ailecek yapılacak “acaba içinde ne var tartışmaları”, ön 
okuma aktivitesine bir örnek teşkil edebildiği gibi, arkadaşları ile kitap evinde birkaç saat geçirmesi de 
çocuk için faydalı olacaktır. Kitap okumaya başlarken yapılan ön okuma ve sonrasındaki okuma 
sonrası tartışmaları çocukların sadece okuma becerilerini değil iletişim ve hayat beceri ve 
kabiliyetlerini arttırmaktadır. (Stacey, 2002). Çocukların okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki 
başarılarını etkileyen önemli bir adımda aileleri ile bulundukları paylaşımlar bütünüdür. Bu 
paylaşımlar çocuğun kendine güvenmesine ve kendini birey olarak hissetmesine neden olmaktadır. 
Okuma etkinlikleri de bu sürecin önemli bir parçasıdır. Çocuğun kendini gerçekleştirme sürecinde 

emli bir yere sahiptir. Çocuğun aktif iletişimi ve edebiyatla düzgün iletişim kurmayı 
öğrenebilmesi için evde yapılan okuma etkinliklerinin ve ailenin okulun tamamlayıcı ve parçası olması 
önem taşımaktadır. (Jung, 2016). Bütün bu süreçler göstermektedir ki okumak birçok açıdan kişiyi 
zenginleştirici özelliktedir. Çocukluk döneminde beyni geliştiren, hayal gücünü geliştiren kitap okuma 
serüveni aynı zamanda daha çok kavramı algılamayı ve öğrenmeyi teşvik etmektedir. Kitap okuma 

çevresine karşı algılama düzeyi yükseleceğinden iletişim kurma 
konusunda daha rahat edecek ve sorunsuz bir iletişim sürecine adım atacaktır. Ailenin çocuğunun 
okuma serüvenine destek olması bu anlamda çocuğun okumayı hayat boyu sürecek bir alışkanlık 
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Aile İçi İletişimi Aktifleştirmek İçin Birlikte Kitap Okumak Konusunda Yapılan Araştırmanın 
Bulguları 

Araştırma iki kısımlı ve iki araştırma yöntemli olarak yapılmıştır. İki hafta tekrarlanarak yapılan 
çalışmada, ikinci hafta sonunda anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca katılımlı derinlemesine gözlemle 
katılımcılar çalışma sürecinde incelenmiştir. 

Etkinliğe katılacak aile ve çocuklar gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Okumanın aktifleştiği ve 
hızlandığı bir dönemde olan İlkokul 3
olarak kullanılmıştır. Örneklemin 3-
çocukluk dönemi olmasından dolayıdır. Ailelerin katılımı ile gerçekleştirilen etk
olarak çocukları ile ne kadar az vakit geçirdiklerini fark etmişlerdir. 

Aile ve çocukların katıldığı etkinliklerin temelinde aile olmak kavramı, aile ile birlikte olmak, aile ile 
iletişim kurma da kitap okuma metodunu kullanma, ço
onların aileleri ile olmasının etkileri konularında derinlemesine katılımlı gözlem yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında ilk hafta 3-4-5. Sınıf öğrencileri ile klasik bir eser olan “Kurbağa Prens” hikayesi 
okunmuş daha sonrasında hep birlikte bu kitapta yer alan Kurbağa Amigurumi* bir hayvan figürü 
olarak ailelerle birlikte yapılmıştır. Kitap okuma sırasında ailelere ve çocuklara tabletlerini getirmeleri 
istenmiş, tablet getiremeyenlere okuldan tablet sağlanmıştır. H
okunmuş daha sonrasında interaktif bir şekilde etkinlik yapılmıştır. 

İkinci hafta çalışma tekrarlanmış ve bu sefer “Kırmızı Başlıklı Kız” hikayesi okunmuştur. Çocuklar 
hikayeyi bildikleri halde hep beraber olmanın memn
tabletlerine yüklenen adımları takip ederek bu seferde hikayenin belli bir kısmını maket kartonlarından 
gerçek hayata taşımışlardır. Aileler gruplara ayrılmış ve her bir grup hikayenin bir kısmını maket 
haline getirmiştir. Daha sonrasında bütün bu maketleri birleştirerek hikayeyi yaratıcı drama ile 
anlatmışlardır.  

Çalışma sırasında ailelerin çocukları ile çok keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenmiştir. Aileler 
çocukları ile uzun zamandır birlikte bu kadar

Katılan aile grupları toplam 45 ailedir. Bütün aileler yapılan çalışma ile ilgili memnun olduklarını ve 
bu çalışmanın çocukları ile aralarındaki iletişimi kuvvetlendirdiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 

İkinci hafta etkinlik tekrarlandıktan sonra ailelere görüşleri sorulduğunda; aileler genel olarak benzer 
etkinlikleri evde yapmak istedikleri takdirde bu konuda kullanabilecekleri örnek bir kitap olup 
olmadığını sormuşlardır. Kendilerine yaratıcılıklarını kullana
sürece katarak, yeni çalışmalar yapabilecekleri belirtilmiştir. 

Çalışmaya katılan ailelerin çocuklarının birbirleri ile daha çok iletişim kurmaya başladığı katılımlı 
gözlem sonucu gözlemlenmiştir.  

Bazı ailelerde anne baba ayrı olduğu halde birlikte etkinliklere katılmış ve bu etkinliğin çocukları ile 
hep beraber bir şey paylaşıyor olmak adına çok verimli geçtiğini belirtmişlerdir. 
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Aile İçi İletişimi Aktifleştirmek İçin Birlikte Kitap Okumak Konusunda Yapılan Araştırmanın 

Araştırma iki kısımlı ve iki araştırma yöntemli olarak yapılmıştır. İki hafta tekrarlanarak yapılan 
ta sonunda anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca katılımlı derinlemesine gözlemle 

katılımcılar çalışma sürecinde incelenmiştir.  

Etkinliğe katılacak aile ve çocuklar gönüllülük esasına göre seçilmiştir. Okumanın aktifleştiği ve 
lkokul 3-4-5. Sınıf öğrencileri ve onların velileri çalışmada örneklem 

-4-5. Sınıf öğrencilerinin seçilmesinin nedeni okumanın aktifleştiği 
çocukluk dönemi olmasından dolayıdır. Ailelerin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliklerde aileler genel 
olarak çocukları ile ne kadar az vakit geçirdiklerini fark etmişlerdir.  

Aile ve çocukların katıldığı etkinliklerin temelinde aile olmak kavramı, aile ile birlikte olmak, aile ile 
iletişim kurma da kitap okuma metodunu kullanma, çocukların okuma etkinliklerinde arkadaşları ve 
onların aileleri ile olmasının etkileri konularında derinlemesine katılımlı gözlem yapılmıştır. 

5. Sınıf öğrencileri ile klasik bir eser olan “Kurbağa Prens” hikayesi 
aha sonrasında hep birlikte bu kitapta yer alan Kurbağa Amigurumi* bir hayvan figürü 

olarak ailelerle birlikte yapılmıştır. Kitap okuma sırasında ailelere ve çocuklara tabletlerini getirmeleri 
istenmiş, tablet getiremeyenlere okuldan tablet sağlanmıştır. Hikayeler dijital kaynaklar üzerinden 
okunmuş daha sonrasında interaktif bir şekilde etkinlik yapılmıştır.  

İkinci hafta çalışma tekrarlanmış ve bu sefer “Kırmızı Başlıklı Kız” hikayesi okunmuştur. Çocuklar 
hikayeyi bildikleri halde hep beraber olmanın memnuniyeti ile keyifle dinlemişlerdir. Daha sonrasında 
tabletlerine yüklenen adımları takip ederek bu seferde hikayenin belli bir kısmını maket kartonlarından 
gerçek hayata taşımışlardır. Aileler gruplara ayrılmış ve her bir grup hikayenin bir kısmını maket 
aline getirmiştir. Daha sonrasında bütün bu maketleri birleştirerek hikayeyi yaratıcı drama ile 

Çalışma sırasında ailelerin çocukları ile çok keyifli vakit geçirdikleri gözlemlenmiştir. Aileler 
çocukları ile uzun zamandır birlikte bu kadar vakit geçirmediklerini belirtmişlerdir.  

Katılan aile grupları toplam 45 ailedir. Bütün aileler yapılan çalışma ile ilgili memnun olduklarını ve 
bu çalışmanın çocukları ile aralarındaki iletişimi kuvvetlendirdiğini düşündüklerini belirtmişlerdir. 

hafta etkinlik tekrarlandıktan sonra ailelere görüşleri sorulduğunda; aileler genel olarak benzer 
etkinlikleri evde yapmak istedikleri takdirde bu konuda kullanabilecekleri örnek bir kitap olup 
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Çalışma toplamda ilk hafta üç saat, ikinci hafta üç saat sürmüştür. Çalışmadan erken 
aile ve çocuk olmamıştır. 

Ailelerle çalışma sonucunda geri dönüş amaçlı bir kısa anket uygulaması yapılmıştır. Ailelere 
yöneltilen sorular aşağıda belirtilmektedir. Ailelerden cevaplarını likert ölçeğine göre 5’li derecede 
cevaplandırmaları istenmiştir.  

İki hafta boyunca iki defa tekrarlanan etkinlik sonucunda aşağıda tablo haline getirilen anket 
uygulanmıştır.  

SORULAR 

1.Katıldığınız etkinlikten memnun 
kaldınız mı? 

2. Bu tür bir etkinliğin 
tekrarlanmasını ister misiniz? 

3. Yapılan çalışmanın çocuğunuzun 
okuma alışkanlığını yükselteceğini 
düşünüyor musunuz? 

4.      Yapılan çalışmanın 
çocuğunuzun toplum için de kendini 
ifade etme ve iletişim kurma 
düzeyini arttıracağını düşünüyor 
musunuz? 

5.  Bu çalışmanın benzerini evinizde 
tekrarlamayı düşünür müsünüz? 

6.      Bu ve benzeri etkinliklerin 
artması gerektiğini düşünüyor 
musunuz? 
7.      Son iki haftadır çocuğunuzun 
iletişim kurma ve konuşma 
becerisinde artış gördünüz mü? 

Tablo 1. : Anket Cevapları 

Kitap etkinlikleri ile kitap okumak ailelerde ve çocuklarda bir sempati yaratmış, benzer etkinlikleri 
evlerinde de uygulamaya başlamışlardır. Kitap etkinliklerine katılan aileler çocukları ile uzun 
zamandır bu kadar keyifli ve verimli zaman geçirmediklerin
evlerine gitmek ve görselleri fazla olan kitapları almak istediklerini belirtmişlerdir. Okudukları 
kitapların konularını ailelerine anlatmaya başlamışlardır. Katılımcı ailelerden 20’si evlerinde ailece 
akşam okuma saatlerine başladıklarını bunun aile içi iyi bir iletişim ve etkileşim yolu oluşturduğunu 
belirtmiştir.  Tabletlerini artık oyun için değil, ailecek kitap okumak için kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Katılımcıların genel olarak çalışmadan memnun oldukları ve ç
kurma ve okuma becerilerini olumlu yönde geliştirdiğini düşündüklerini belirttikleri gözlemlenmiştir. 

Anket uygulaması sonucunda genel olarak katılan tüm ailelerin çalışmayı pozitif olarak 
değerlendirdikleri görülmektedir.  
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Anket sonucunda da görüleceği üzere çalışmanın 45 aileye uygulandığı görülmektedir. 45 ailenin 40 
ailesi okuma etkinliklerinden memnun kaldıklarını belirtmişlerdir.

1.Katıldığınız etkinlikten memnun kaldınız mı? 

Soruya 40 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiş

2. Bu tür bir etkinliğin tekrarlanmasını ister misiniz?

Soruya 33 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

3. Yapılan çalışmanın çocuğunuzun okuma alışkanlığını yükselteceğini düşünüyor musunuz?

Soruya 35 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

4.  Yapılan çalışmanın çocuğunuzun toplum için de kendini ifade etme ve iletişim kurma düzeyini 
arttıracağını düşünüyor musunuz? 

Soruya 33 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

5. Bu çalışmanın benzerini evinizde tekrarlamayı düşünür müsünüz?

Soruya 36 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

6. Bu ve benzeri etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Soruya 34 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

7. Son iki haftadır çocuğunuzun iletişim kurma ve konuşma becerisinde artış gördünüz mü?

Soruya 32 kişi kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 

Çalışmanın hedef kitlesi olan ailelerin çalışma sonucunu yüksek oranda olumlu değerlendirdikleri 
görülmektedir. Okuma alışkanlığı kazanan bireyin çevre ile daha iyi iletişim kurduğu görülmektedir. 
Ailesi ile birlikte kitap okuyan ve okuduğu kitaptan yola çıkarak etkinlikler yaparak ailesiyle sosyal 
bir paylaşım ortamında bulunan çocuğun aile içi iletişim kurma düzeyinde ol
gözlemlenmektedir.  

Okumanın aile de başladığı okulda devam ettiği ve hayat boyu süren bir kazanım olduğu 
unutulmamalıdır.  

SONUÇ 

Dijital kitaplardan yola çıkarak planlanan okuma etkinliklerinin okuma ve iletişim kurma düzeylerini 
arttırıp arttırmadığına yönelik çalışma sonucunda; çalışmanın iletişim kurma ve okuma oranını 
belirgin bir şekilde arttırdığı tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan aileler çocukları ile daha çok aktif 
vakit geçirmeye ve beraber kitap okumaya başlamışlardır. 
arttırmıştır. Kitapla bağlantılı yapılan kitapla bağlantılı ekinlikler çocukların kitap okuma ve iletişim 
kurma düzeylerinde artış sağlamıştır. 
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Çalışma kapsamında aile kavramı ve aile olma duygularının önemi üzerinde dur
ailesi ile yaptığı bir işten çok daha fazla keyif aldığı ve bunu hayatının bir parçası haline getirdiği 
görülmüştür. Okumanın zorla yapılan değil, sevdirerek ve keyif alması sağlanarak öğretilmesi gereken 
bir aktivite olduğu görülmüştür. Okumak, okuduğunu anlatmak çocuklarda iletişim kurma ve ailesi ile 
iletişim kurma becerilerinde artış sağlamıştır. Ailelerin çocukları ile beraber vakit geçirdiklerinde 
bunun çocuklarına ne kadar olumlu yansıdığını görmelerini sağlamıştır.

Çalışma sonucunda kitap okumanın ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Okuyan ve okuduğunu 
anlatabilen bir bireyin iletişim kurma da sorun yaşamayacağı görülmektedir. Ailelere bu konuda 
büyük görev düşmektedir. Çocuklarını hem akranları ile hem de aileleri ile kitap okuma
öncesi ve sonrası tartışma, etkinlikler yapmaya yönlendirmeleri çocuklarının sağlıklı gelişmiş 
beyinlere sahip, kendini ifade edebilen, girişken, topluluk önünde konuşabilen gençler olarak 
yetişmelerinde önemlidir. 

Kitap okumak çocuklar için ailelerinin onlara geleceğe doğru tuttuğu bir aynadır. Bu ayna onlara hem 
güneşi hem de önlerindeki parlak geleceği yansıtmaktadır. Her okudukları kitap bu geleceği biraz daha 
aydınlatmaktadır.   
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Dijital Hikaye Anlatımı Bağlamında Sosyal Ağ Kullanım Sikliği İle Benlik 
Saygısı Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
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Özet 

Dijital hikaye anlatımı, geleneksel hikaye anlatımının dijital araçlar kullanılarak yapılmasıdır. Bu 
bağlamda hem içerik tüketicisi hem de üreticisi haline gelen bireyler, sosyal ağları oldukça yoğun bir 
şekilde kullanmaktadır. Sosyal ağlar kullanılırken aynı zamanda be
Benlik sunumu ise benlik saygısının çeşitli boyutlarını kapsamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, dijital 
hikaye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların dijital hikaye anlatımı 
kullandığı sosyal ağın Instagram
arasından en yüksek oranı “depresif duygulanım” ile “kendine yetme”, en düşük oranı “benlik değeri” 
boyutu oluşturmaktadır. Instagram
anlamlı bir farklılık olduğu görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dijital hikaye anlatımı, benlik saygısı boyutları, sosyal ağ
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Social Network Usage Frequency in the Context of Digital Storytelling

Abstract 

Digital storytelling reproduces traditional storytelling by use of digital tools. In the context this, the 
individuals who become both content consumers and producers at the same time, use social network 
intensively. When social networks are used,
covers the various dimensions of self
relationship between self-esteem dimensions and social network usage frequency in the con
storytelling. As a result of the study, it was found that the participant's most frequently used social 
network in the context of digital storytelling is İnstagram and Snapchat. It has been found that the highest 
rate of participants self-esteem dimensions is taking "self
the lowest rate involves "self-worth" dimension. It is discovered that there is a meaningful difference 
between Instagram and "achievement / productivity" dimension.
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Dijital Hikaye Anlatımı Bağlamında Sosyal Ağ Kullanım Sikliği İle Benlik 
Saygısı Boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Arş. Gör., İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

anlatımı, geleneksel hikaye anlatımının dijital araçlar kullanılarak yapılmasıdır. Bu 
bağlamda hem içerik tüketicisi hem de üreticisi haline gelen bireyler, sosyal ağları oldukça yoğun bir 
şekilde kullanmaktadır. Sosyal ağlar kullanılırken aynı zamanda benlik sunumları da ortaya konmaktadır. 
Benlik sunumu ise benlik saygısının çeşitli boyutlarını kapsamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, dijital 
hikaye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkinin 

i amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların dijital hikaye anlatımı bağlamında en sık 
Instagramve Snapchat olduğuna ulaşılmıştır. Katılımcıların benlik saygısı boyutları 

arasından en yüksek oranı “depresif duygulanım” ile “kendine yetme”, en düşük oranı “benlik değeri” 
Instagram ile benlik saygısı boyutu arasından “başarma/üretkenlik” arasında

farklılık olduğu görünmektedir.  

Dijital hikaye anlatımı, benlik saygısı boyutları, sosyal ağ 

Examination of the Relationship between Self-Esteem Dimensions and 
Social Network Usage Frequency in the Context of Digital Storytelling

Digital storytelling reproduces traditional storytelling by use of digital tools. In the context this, the 
individuals who become both content consumers and producers at the same time, use social network 
intensively. When social networks are used, self-presentations are also presented. The self
covers the various dimensions of self-esteem. For this reason, in this study, it is aimed to examine the 

esteem dimensions and social network usage frequency in the con
storytelling. As a result of the study, it was found that the participant's most frequently used social 
network in the context of digital storytelling is İnstagram and Snapchat. It has been found that the highest 

steem dimensions is taking "self-sufficiency" with "depressive affect" whereas 
worth" dimension. It is discovered that there is a meaningful difference 

between Instagram and "achievement / productivity" dimension. 

igital storytelling, self-esteem dimensions, social network 

Dijital Hikaye Anlatımı Bağlamında Sosyal Ağ Kullanım Sikliği İle Benlik 

İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Selçuk Üniversitesi, Türkiye 

anlatımı, geleneksel hikaye anlatımının dijital araçlar kullanılarak yapılmasıdır. Bu 
bağlamda hem içerik tüketicisi hem de üreticisi haline gelen bireyler, sosyal ağları oldukça yoğun bir 

nlik sunumları da ortaya konmaktadır. 
Benlik sunumu ise benlik saygısının çeşitli boyutlarını kapsamaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, dijital 
hikaye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkinin 

bağlamında en sık 
. Katılımcıların benlik saygısı boyutları 

arasından en yüksek oranı “depresif duygulanım” ile “kendine yetme”, en düşük oranı “benlik değeri” 
başarma/üretkenlik” arasında ise 

Esteem Dimensions and 
Social Network Usage Frequency in the Context of Digital Storytelling 

Digital storytelling reproduces traditional storytelling by use of digital tools. In the context this, the 
individuals who become both content consumers and producers at the same time, use social network 

presentations are also presented. The self-presentation 
esteem. For this reason, in this study, it is aimed to examine the 

esteem dimensions and social network usage frequency in the context of digital 
storytelling. As a result of the study, it was found that the participant's most frequently used social 
network in the context of digital storytelling is İnstagram and Snapchat. It has been found that the highest 

sufficiency" with "depressive affect" whereas 
worth" dimension. It is discovered that there is a meaningful difference 
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GİRİŞ 

Benlik gelişimi yaşam boyunca devamlı olarak gelişen bir sürece işaret etmektedir. Ancak bir birey 
kendisinin farkına vardığı an benlik gelişimi süreci başlamaktadır(Hamachek, 1971: 11)
bilincine varan bireyin diğer insanlarla etkileşime girdikçe kişiliği
özellikleri,yetenekleri ya da yargıları gibi kanılarında
değerlendirme biçimlerinin tamamı benlik kavramının iç

Benliğin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan önemli etmenlerden birisi benlik saygısıdır. 
(1965), benlik saygısını, bireyin kendine yönelik pozitif ya
Buna göre, birey kendini değerlendirme noktasında olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı yüksek
olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olmaktadır (akt
Özyeşil, 2009: 28). Bu sebeple bireyin kendini nasıl değerlendirdiği ön plana çıkmaktadır. 
benlik saygısının artması bireyin kendini olumlu ya da olumsuz değerlendirmesiyle mümkün 
olmaktadır. 

Bununla birlikte bireyin kendisinin farkına varması sonucunda gelişen durumlar, benliğin bilişsel 
yanını oluştururken; bireyin kendisine yönelik geli
benlik saygısı ise benliğin duygusal yanını oluşturmaktadır
benliğini değerli bulması ve beğenme seviyesini belirlemesi açısından anahtar rol oynamaktadır
(Adams, 1995: 117). Bu noktada, benlik saygısı araştırmacıları, yüksek ve düşük benlik saygısının 
ilişkilerini, nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen binlerce çalışma gerçekleştirmişlerdir (Harter, 1998). 
Çalışmaların çoğunluğunda özellikle benlik saygısının “Büyük 
Bu korelasyon çeşitleri; dışa dönüklük
şeklindedir (Potter and Gosling, 2001: 465).

Çalışmalar sonucunda benlik saygısı yüksek olan bireyler, zaten kabul edilebilir olduklarını ve 
halihazırda var olan statülerini daha yüksek bir statüye yükseltmek istediklerini düşünmektedir. Bu 
durum, yüksek ve düşük benlik saygısı olan kullanıcıların ne
çalıştıklarını açıklamaktadır (Zywica and Danowski, 2008: 3). Zywica ve Danowski’nin (2008: 20
yaptıkları çalışmanın katılımcıları büyük bir oranda, benlik saygısı düşük olan kullanıcıların çevrimiçi 
popülerlik konusunda daha istekli olduklarını düşünmektedir. Ancak çalışma sonucunda elde edilen 
bulgular, benlik saygısının çevrimiçinden ziyade çevrimdışı popülerlikle bağlantılı olduğunu 
göstermiştir. Aktif sosyal medya kullanıcıları olan 28
derinlemesine görüşmeler yapan başka bir çalışmaya göre ise sosyal medya yalnızlık, kıskançlık, 
kaygı, depresyon, narsisizm ve sosyal becerilerin azalmasıyla bağlantılıdır ve gerçek kişiliği 
maskelemektedir. Bu doğrultuda çalışmada, sosyal
saygısının olumsuz bir şekilde etkilendiği ortaya konmuştur  (Silva, 2017). Buna karşın 
Hancock (2011: 81-82), bir sosyal ağ kullanmanın benlik saygısını arttırabileceği ve refahı olumlu 
yönde etkileyebileceği sonucuna varmıştır

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere bireyler sosyal ağ kullanımlarında kimi zaman olumlu kimi zaman 
olumsuz sonuçlar elde etmektedir. Sosyal ağlarda benliğini sunan ve benlik saygısını yükseltmek 
isteyen bireyler çoğunlukla bunu dijital hikâye anlatımı aracılığıyla yapmaktadır
geleneksel hikaye anlatımının dijital araçlar kullanılarak yapılması anlamına gelen dijital hikaye 
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Benlik gelişimi yaşam boyunca devamlı olarak gelişen bir sürece işaret etmektedir. Ancak bir birey 
benlik gelişimi süreci başlamaktadır(Hamachek, 1971: 11)

bilincine varan bireyin diğer insanlarla etkileşime girdikçe kişiliği, kanaatleri
yargıları gibi kanılarında da farkındalığı oluşmaktadır. 

değerlendirme biçimlerinin tamamı benlik kavramının içeriğine işaret etmektedir. 

Benliğin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan önemli etmenlerden birisi benlik saygısıdır. 
bireyin kendine yönelik pozitif ya da negatif tavrı olarak tanımlamaktadır

rlendirme noktasında olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı yüksek
olumsuz bir tutum içindeyse benlik saygısı düşük olmaktadır (akt., Hamarta, Arslan, Saygın ve 

Bu sebeple bireyin kendini nasıl değerlendirdiği ön plana çıkmaktadır. 
benlik saygısının artması bireyin kendini olumlu ya da olumsuz değerlendirmesiyle mümkün 

Bununla birlikte bireyin kendisinin farkına varması sonucunda gelişen durumlar, benliğin bilişsel 
bireyin kendisine yönelik geliştirdiği olumlu ya da olumsuz tutumlara işaret eden 

benlik saygısı ise benliğin duygusal yanını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, benlik saygısı
benliğini değerli bulması ve beğenme seviyesini belirlemesi açısından anahtar rol oynamaktadır

Bu noktada, benlik saygısı araştırmacıları, yüksek ve düşük benlik saygısının 
ilişkilerini, nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen binlerce çalışma gerçekleştirmişlerdir (Harter, 1998). 
Çalışmaların çoğunluğunda özellikle benlik saygısının “Büyük Beşli” korelasyonları rapor edilmiştir. 
Bu korelasyon çeşitleri; dışa dönüklük, uygunluk, dürüstlük, duygusal kararlılık ve tecrübeye açıklık 

(Potter and Gosling, 2001: 465). 

Çalışmalar sonucunda benlik saygısı yüksek olan bireyler, zaten kabul edilebilir olduklarını ve 
halihazırda var olan statülerini daha yüksek bir statüye yükseltmek istediklerini düşünmektedir. Bu 
durum, yüksek ve düşük benlik saygısı olan kullanıcıların neden sosyal ağlarda popüler görünmeye 
çalıştıklarını açıklamaktadır (Zywica and Danowski, 2008: 3). Zywica ve Danowski’nin (2008: 20
yaptıkları çalışmanın katılımcıları büyük bir oranda, benlik saygısı düşük olan kullanıcıların çevrimiçi 

sunda daha istekli olduklarını düşünmektedir. Ancak çalışma sonucunda elde edilen 
bulgular, benlik saygısının çevrimiçinden ziyade çevrimdışı popülerlikle bağlantılı olduğunu 
göstermiştir. Aktif sosyal medya kullanıcıları olan 28-73 yaş aralığındaki erkekler ve kadınlarla 
derinlemesine görüşmeler yapan başka bir çalışmaya göre ise sosyal medya yalnızlık, kıskançlık, 
kaygı, depresyon, narsisizm ve sosyal becerilerin azalmasıyla bağlantılıdır ve gerçek kişiliği 
maskelemektedir. Bu doğrultuda çalışmada, sosyal ağları kullanan bireylerin % 60'ının, benlik 
saygısının olumsuz bir şekilde etkilendiği ortaya konmuştur  (Silva, 2017). Buna karşın 

bir sosyal ağ kullanmanın benlik saygısını arttırabileceği ve refahı olumlu 
leyebileceği sonucuna varmıştır. 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere bireyler sosyal ağ kullanımlarında kimi zaman olumlu kimi zaman 
olumsuz sonuçlar elde etmektedir. Sosyal ağlarda benliğini sunan ve benlik saygısını yükseltmek 

a bunu dijital hikâye anlatımı aracılığıyla yapmaktadır. En basit tanımıyla 
eleneksel hikaye anlatımının dijital araçlar kullanılarak yapılması anlamına gelen dijital hikaye 

Benlik gelişimi yaşam boyunca devamlı olarak gelişen bir sürece işaret etmektedir. Ancak bir birey 
benlik gelişimi süreci başlamaktadır(Hamachek, 1971: 11). Kendisinin 

kanaatleri, düşünceleri, 
farkındalığı oluşmaktadır. Bu tarz 

Benliğin gelişimiyle birlikte ortaya çıkan önemli etmenlerden birisi benlik saygısıdır. Rosenberg 
negatif tavrı olarak tanımlamaktadır. 

rlendirme noktasında olumlu bir tutum içindeyse benlik saygısı yüksek; 
, Arslan, Saygın ve 

Bu sebeple bireyin kendini nasıl değerlendirdiği ön plana çıkmaktadır. Çünkü 
benlik saygısının artması bireyin kendini olumlu ya da olumsuz değerlendirmesiyle mümkün 

Bununla birlikte bireyin kendisinin farkına varması sonucunda gelişen durumlar, benliğin bilişsel 
olumsuz tutumlara işaret eden 

benlik saygısı, bireyin 
benliğini değerli bulması ve beğenme seviyesini belirlemesi açısından anahtar rol oynamaktadır 

Bu noktada, benlik saygısı araştırmacıları, yüksek ve düşük benlik saygısının 
ilişkilerini, nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen binlerce çalışma gerçekleştirmişlerdir (Harter, 1998). 

Beşli” korelasyonları rapor edilmiştir. 
duygusal kararlılık ve tecrübeye açıklık 

Çalışmalar sonucunda benlik saygısı yüksek olan bireyler, zaten kabul edilebilir olduklarını ve 
halihazırda var olan statülerini daha yüksek bir statüye yükseltmek istediklerini düşünmektedir. Bu 

den sosyal ağlarda popüler görünmeye 
çalıştıklarını açıklamaktadır (Zywica and Danowski, 2008: 3). Zywica ve Danowski’nin (2008: 20-22) 
yaptıkları çalışmanın katılımcıları büyük bir oranda, benlik saygısı düşük olan kullanıcıların çevrimiçi 

sunda daha istekli olduklarını düşünmektedir. Ancak çalışma sonucunda elde edilen 
bulgular, benlik saygısının çevrimiçinden ziyade çevrimdışı popülerlikle bağlantılı olduğunu 

er ve kadınlarla 
derinlemesine görüşmeler yapan başka bir çalışmaya göre ise sosyal medya yalnızlık, kıskançlık, 
kaygı, depresyon, narsisizm ve sosyal becerilerin azalmasıyla bağlantılıdır ve gerçek kişiliği 

ağları kullanan bireylerin % 60'ının, benlik 
saygısının olumsuz bir şekilde etkilendiği ortaya konmuştur  (Silva, 2017). Buna karşın Gonzales and 

bir sosyal ağ kullanmanın benlik saygısını arttırabileceği ve refahı olumlu 

Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere bireyler sosyal ağ kullanımlarında kimi zaman olumlu kimi zaman 
olumsuz sonuçlar elde etmektedir. Sosyal ağlarda benliğini sunan ve benlik saygısını yükseltmek 

En basit tanımıyla 
eleneksel hikaye anlatımının dijital araçlar kullanılarak yapılması anlamına gelen dijital hikaye 
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anlatımı, bireyler arasında etkileşim kurulması noktasında oldukça önemli bir kon
bulunmaktadır. 

Bu düşünceler doğrultusunda araştırmanın temel problem cümlesi şu şekilde oluşmuştur; bireylerin 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasında ne tür 
bir ilişki bulunmaktadır?   

Yöntem 

Bireylerin benlik saygısı boyutlarının belirlemesi ile dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ 
kullanım sıklıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencileri üzerinde bir saha araştırması gerçekleşt
denek üzerinde yüz yüze anket uygulanmış
görülmüştür. 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutlarının belirlemesi ile dijital hikâye
anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıkları arasındaki ilişkilerinde etkili olan temel faktörleri 
belirlemek amacıyla hazırlanan ölçekte 50 madde (item) bulunmaktadır. Deneklerin söz konusu 
maddelere katılma derecelerini belirlemek için 5’li Likert 
araştırmada Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu 5’li 
Likert tipi ölçekle; Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve 
Tamamen Katılıyorum (5) aralıklarında yanıtlar alınmıştır. Ölçek 32 ile 160 arasında toplam puan 
vermektedir. Olumlu maddeler: 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Maddeler olup 
Tamamen Katılıyorum 5, Katılıyorum, 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Hiç Katılmıyoru
alır. Olumsuz maddeler ise: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 32. 
Maddeler olup, Tamamen Katılıyorum 1, Katılıyorum 2, Kararsızım 3, Katılmıyorum 4, Hiç 
Katılmıyorum 5 puan alır. Bu kapsamda benlik saygısının boyu

1. Benlik Değeri: Kendinde olan ve olması gereken özelliklere bir değer verme durumudur. Bu 
faktördeki yedi madde (1, 13, 16, 19, 22, 27, 29) şu şekildedir; “Diğer insanlar tarafından sevilecek 
özelliklere sahip değilim”, “Kendimi küçümsüyorum”, “Kendimde olmasını istediğim özelliklere 
sahip değilim”, “Kendime ilişkin değersizlik duyguları yaşadığım olur”, “Bedensel olarak kendimi 
beğeniyorum”, “Kendimden memnun değilim”, “
olmadığımı düşünüyorum.” 

2. Özgüven: Daha çok kendi özelliklerine bir değer atfetme ve bu değerler sayesinde kendini 
onaylama durumudur. Bu faktördeki dokuz madde (5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25) şu şekildedir; 
“Kendime güvenirim”, “İnsanlar b
koyabilirim”, “Duygularıma güvenmem”, “İnsanlar üzerinde etki bırakabilirim”, “Benim onlara 
olduğu kadar diğer insanların da bana ihtiyacı var”, “Düşüncelerimin doğruluğuna güvenmem”, “Grup 
içindeyken diğer kişiler benimle ilgilenmezler.”

3. Depresif Duygulanım: Bireyin kendini daha çaresiz, daha zayıf ve güçsüz olduğunu algılaması 
durumudur. Bu faktördeki beş madde (3, 4, 6, 12, 31) şu şekildedir; “Kendimi anlamıyorum”, “Çaresiz 
olduğumu düşünüyorum”, “Anlamlı bir hayatım olmadığını düşünüyorum”, “Halimden memnunum”, 
“Kendimi ümitsiz hissediyorum.” 
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bireyler arasında etkileşim kurulması noktasında oldukça önemli bir kon

Bu düşünceler doğrultusunda araştırmanın temel problem cümlesi şu şekilde oluşmuştur; bireylerin 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasında ne tür 

Bireylerin benlik saygısı boyutlarının belirlemesi ile dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ 
kullanım sıklıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencileri üzerinde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Tesadüfî örneklem yoluyla seçilen
denek üzerinde yüz yüze anket uygulanmış; ön inceleme sonucu 330 anket analiz için uygun 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutlarının belirlemesi ile dijital hikâye
anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıkları arasındaki ilişkilerinde etkili olan temel faktörleri 
belirlemek amacıyla hazırlanan ölçekte 50 madde (item) bulunmaktadır. Deneklerin söz konusu 
maddelere katılma derecelerini belirlemek için 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. İlk olarak 
araştırmada Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu 5’li 
Likert tipi ölçekle; Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve 

(5) aralıklarında yanıtlar alınmıştır. Ölçek 32 ile 160 arasında toplam puan 
vermektedir. Olumlu maddeler: 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Maddeler olup 
Tamamen Katılıyorum 5, Katılıyorum, 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Hiç Katılmıyoru
alır. Olumsuz maddeler ise: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 32. 
Maddeler olup, Tamamen Katılıyorum 1, Katılıyorum 2, Kararsızım 3, Katılmıyorum 4, Hiç 
Katılmıyorum 5 puan alır. Bu kapsamda benlik saygısının boyutları şu şekildedir (Arıcak, 1999):

Kendinde olan ve olması gereken özelliklere bir değer verme durumudur. Bu 
faktördeki yedi madde (1, 13, 16, 19, 22, 27, 29) şu şekildedir; “Diğer insanlar tarafından sevilecek 

değilim”, “Kendimi küçümsüyorum”, “Kendimde olmasını istediğim özelliklere 
sahip değilim”, “Kendime ilişkin değersizlik duyguları yaşadığım olur”, “Bedensel olarak kendimi 
beğeniyorum”, “Kendimden memnun değilim”, “Çevremdeki önemli kişilerin gözünde değer

Daha çok kendi özelliklerine bir değer atfetme ve bu değerler sayesinde kendini 
onaylama durumudur. Bu faktördeki dokuz madde (5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25) şu şekildedir; 
“Kendime güvenirim”, “İnsanlar benimle olmaktan hoşlanırlar”, “Yeri geldiğinde kendimi ortaya 
koyabilirim”, “Duygularıma güvenmem”, “İnsanlar üzerinde etki bırakabilirim”, “Benim onlara 
olduğu kadar diğer insanların da bana ihtiyacı var”, “Düşüncelerimin doğruluğuna güvenmem”, “Grup 

deyken diğer kişiler benimle ilgilenmezler.” 

Bireyin kendini daha çaresiz, daha zayıf ve güçsüz olduğunu algılaması 
durumudur. Bu faktördeki beş madde (3, 4, 6, 12, 31) şu şekildedir; “Kendimi anlamıyorum”, “Çaresiz 

orum”, “Anlamlı bir hayatım olmadığını düşünüyorum”, “Halimden memnunum”, 

bireyler arasında etkileşim kurulması noktasında oldukça önemli bir konumda 

Bu düşünceler doğrultusunda araştırmanın temel problem cümlesi şu şekilde oluşmuştur; bireylerin 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasında ne tür 

Bireylerin benlik saygısı boyutlarının belirlemesi ile dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ 
kullanım sıklıkları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Tesadüfî örneklem yoluyla seçilen 350 
anket analiz için uygun 

Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutlarının belirlemesi ile dijital hikâye 
anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıkları arasındaki ilişkilerinde etkili olan temel faktörleri 
belirlemek amacıyla hazırlanan ölçekte 50 madde (item) bulunmaktadır. Deneklerin söz konusu 

tipi ölçek kullanılmıştır. İlk olarak 
araştırmada Arıcak (1999) tarafından geliştirilen Benlik Saygısı Ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu 5’li 
Likert tipi ölçekle; Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4) ve 

(5) aralıklarında yanıtlar alınmıştır. Ölçek 32 ile 160 arasında toplam puan 
vermektedir. Olumlu maddeler: 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. Maddeler olup 
Tamamen Katılıyorum 5, Katılıyorum, 4, Kararsızım 3, Katılmıyorum 2, Hiç Katılmıyorum 1 puan 
alır. Olumsuz maddeler ise: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ve 32. 
Maddeler olup, Tamamen Katılıyorum 1, Katılıyorum 2, Kararsızım 3, Katılmıyorum 4, Hiç 

tları şu şekildedir (Arıcak, 1999): 

Kendinde olan ve olması gereken özelliklere bir değer verme durumudur. Bu 
faktördeki yedi madde (1, 13, 16, 19, 22, 27, 29) şu şekildedir; “Diğer insanlar tarafından sevilecek 

değilim”, “Kendimi küçümsüyorum”, “Kendimde olmasını istediğim özelliklere 
sahip değilim”, “Kendime ilişkin değersizlik duyguları yaşadığım olur”, “Bedensel olarak kendimi 

Çevremdeki önemli kişilerin gözünde değerli bir kişi 

Daha çok kendi özelliklerine bir değer atfetme ve bu değerler sayesinde kendini 
onaylama durumudur. Bu faktördeki dokuz madde (5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25) şu şekildedir; 

enimle olmaktan hoşlanırlar”, “Yeri geldiğinde kendimi ortaya 
koyabilirim”, “Duygularıma güvenmem”, “İnsanlar üzerinde etki bırakabilirim”, “Benim onlara 
olduğu kadar diğer insanların da bana ihtiyacı var”, “Düşüncelerimin doğruluğuna güvenmem”, “Grup 

Bireyin kendini daha çaresiz, daha zayıf ve güçsüz olduğunu algılaması 
durumudur. Bu faktördeki beş madde (3, 4, 6, 12, 31) şu şekildedir; “Kendimi anlamıyorum”, “Çaresiz 

orum”, “Anlamlı bir hayatım olmadığını düşünüyorum”, “Halimden memnunum”, 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Yeni Medya Araştırmaları / New Media Studies
  
 
4. Kendine Yetme: Bireyin zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 
gerçekleştirme durumudur. Bu faktördeki beş madde (14, 1
karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Nasıl göründüğümün farkında değilim”, “Bedensel ihtiyaçlarımı 
karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Zihinsel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Duygusal 
ihtiyaçlarımı karşılayabilecek yeterlikteyim.”

5. Başarma ve Üretkenlik: Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı görme durumudur. Bu 
faktördeki altı madde (2, 7, 18, 23, 28, 32) şu şekildedir; “Üretken bir insanım”, “Bir işi 
başaramadığımda hemen hayal kırıklığına 
“Başarmak istediğim her şeyde başarısız olup yılgınlığa düşüyorum”, “İnsanlık için önemli ve faydalı 
işler başarabilirim”, “Kararlarım bana ait değil.”

Ardından araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
amacıyla sorulara 5’li Likert tipi ölçekle
Katılıyorum (4) ve Tamamen Katılıyorum
araştırmada verilen sosyal ağ kullanım nedenlerinden en güçlü maddeleri içermektedir. Bunlara ek 
olarak oluşturulan kapalı ve açık uçlu sorulara

Çalışma; aşağıda sıralanan 3 temel araştırma sorusuna cevap aramıştır: 

- Benlik saygısı boyutlarının oranı nedir?

- Dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıklarının oranı nedir?

- Dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıkları ile benlik saygısı boyutları arasında 
ne tür bir ilişki vardır? 

Bulgular 

Aşağıdaki kısımda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan benlik saygısı 
boyutlarının belirlemesi ile sosyal ağ kullanım nedenleri arasındaki ilişkinin araştırmasının bulguları 
yer almaktadır. Ancak bu ilişkinin incelenmesinden 
kullanım sıklıkları ve bunun cinsiyete göre dağılımı, benlik saygısı boyutları ve bunun cinsiyete göre 
dağılımı, benlik saygısı boyutları ile sosyal ağ kullanım sıklığı arasında ilişki incelenmiştir. Amaç 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymadan önce farklı değişkenlerle bağlantıları kurabilmektir.

Katılımcıların Bazı Özellikleri 

Anket soruları Selçuk Üniversitesi İletişim Fa
yöneltilmiştir. Anketi yanıtlayan katılımcıların % 36.2’si kadın, % 63.8’i erkektir. Ankete katılanların 
% 36.7’si Reklamcılık, % 28.8’i Halkla İlişkiler ve Tanıtım, % 20.9’u Gazetecilik ve % 13.6’sı Radyo 
Televizyon ve Sinema bölümündedir.

Anket formunda katılımcıların yaşı öncelikle açık uçlu olarak sorulmuş, daha sonra elde verilen veriler 
gruplandırılmıştır. Buna göre sorulara cevap veren öğrencilerin % 26.7’si 21, % 16.7’si 20, % 16.1’i 
23, % 13.6’sı 22, % 10.0’u 24, % 6.1’i 19, % 4.2’si 25, % 3.0’ü 18, % 0.6’sı 27 ve 28, %0.3’ü 17 ve 
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Bireyin zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 
gerçekleştirme durumudur. Bu faktördeki beş madde (14, 15, 24, 26, 30) şu şekildedir; “İhtiyaçlarımı 
karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Nasıl göründüğümün farkında değilim”, “Bedensel ihtiyaçlarımı 
karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Zihinsel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Duygusal 

arşılayabilecek yeterlikteyim.” 

Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı görme durumudur. Bu 
faktördeki altı madde (2, 7, 18, 23, 28, 32) şu şekildedir; “Üretken bir insanım”, “Bir işi 
başaramadığımda hemen hayal kırıklığına uğrarım”, “Başarısız biri olduğumu düşünüyorum”, 
“Başarmak istediğim her şeyde başarısız olup yılgınlığa düşüyorum”, “İnsanlık için önemli ve faydalı 
işler başarabilirim”, “Kararlarım bana ait değil.” 

Ardından araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanım nedenlerini saptamak 
ölçekle; Hiç Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım

ve Tamamen Katılıyorum (5)aralıklarında yanıtlar alınmıştır. Bu sorular pilot 
syal ağ kullanım nedenlerinden en güçlü maddeleri içermektedir. Bunlara ek 

olarak oluşturulan kapalı ve açık uçlu sorulara da birtakım yanıtlar alınmıştır.  

Çalışma; aşağıda sıralanan 3 temel araştırma sorusuna cevap aramıştır:  

boyutlarının oranı nedir? 

Dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıklarının oranı nedir? 

Dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıkları ile benlik saygısı boyutları arasında 

Aşağıdaki kısımda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan benlik saygısı 
boyutlarının belirlemesi ile sosyal ağ kullanım nedenleri arasındaki ilişkinin araştırmasının bulguları 
yer almaktadır. Ancak bu ilişkinin incelenmesinden önce katılımcıların bazı özellikleri, sosyal ağ 
kullanım sıklıkları ve bunun cinsiyete göre dağılımı, benlik saygısı boyutları ve bunun cinsiyete göre 
dağılımı, benlik saygısı boyutları ile sosyal ağ kullanım sıklığı arasında ilişki incelenmiştir. Amaç 

ital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasındaki 
ilişkiyi ortaya koymadan önce farklı değişkenlerle bağlantıları kurabilmektir. 

Anket soruları Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 
yöneltilmiştir. Anketi yanıtlayan katılımcıların % 36.2’si kadın, % 63.8’i erkektir. Ankete katılanların 
% 36.7’si Reklamcılık, % 28.8’i Halkla İlişkiler ve Tanıtım, % 20.9’u Gazetecilik ve % 13.6’sı Radyo 

vizyon ve Sinema bölümündedir. 

Anket formunda katılımcıların yaşı öncelikle açık uçlu olarak sorulmuş, daha sonra elde verilen veriler 
gruplandırılmıştır. Buna göre sorulara cevap veren öğrencilerin % 26.7’si 21, % 16.7’si 20, % 16.1’i 

10.0’u 24, % 6.1’i 19, % 4.2’si 25, % 3.0’ü 18, % 0.6’sı 27 ve 28, %0.3’ü 17 ve 

Bireyin zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 
5, 24, 26, 30) şu şekildedir; “İhtiyaçlarımı 

karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Nasıl göründüğümün farkında değilim”, “Bedensel ihtiyaçlarımı 
karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Zihinsel ihtiyaçlarımı karşılayabilecek yeterlikteyim”, “Duygusal 

Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı görme durumudur. Bu 
faktördeki altı madde (2, 7, 18, 23, 28, 32) şu şekildedir; “Üretken bir insanım”, “Bir işi 

uğrarım”, “Başarısız biri olduğumu düşünüyorum”, 
“Başarmak istediğim her şeyde başarısız olup yılgınlığa düşüyorum”, “İnsanlık için önemli ve faydalı 

sosyal ağ kullanım nedenlerini saptamak 
Kararsızım (3), 

Bu sorular pilot 
syal ağ kullanım nedenlerinden en güçlü maddeleri içermektedir. Bunlara ek 

Dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıkları ile benlik saygısı boyutları arasında 

Aşağıdaki kısımda Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinde yapılan benlik saygısı 
boyutlarının belirlemesi ile sosyal ağ kullanım nedenleri arasındaki ilişkinin araştırmasının bulguları 

önce katılımcıların bazı özellikleri, sosyal ağ 
kullanım sıklıkları ve bunun cinsiyete göre dağılımı, benlik saygısı boyutları ve bunun cinsiyete göre 
dağılımı, benlik saygısı boyutları ile sosyal ağ kullanım sıklığı arasında ilişki incelenmiştir. Amaç 

ital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklığı ile benlik saygısı boyutları arasındaki 

kültesi bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 
yöneltilmiştir. Anketi yanıtlayan katılımcıların % 36.2’si kadın, % 63.8’i erkektir. Ankete katılanların 
% 36.7’si Reklamcılık, % 28.8’i Halkla İlişkiler ve Tanıtım, % 20.9’u Gazetecilik ve % 13.6’sı Radyo 

Anket formunda katılımcıların yaşı öncelikle açık uçlu olarak sorulmuş, daha sonra elde verilen veriler 
gruplandırılmıştır. Buna göre sorulara cevap veren öğrencilerin % 26.7’si 21, % 16.7’si 20, % 16.1’i 

10.0’u 24, % 6.1’i 19, % 4.2’si 25, % 3.0’ü 18, % 0.6’sı 27 ve 28, %0.3’ü 17 ve 
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30 yaşlarında yer almaktadır. Katılımcıların yaşlarının aritmetik ortalamaları 21.73 ve standart sapması 
ise 1.94’tür.  

Katılımcılar günlük ortalama olarak en az 30 en fazla 96
belirtmiştir. Bu kapsamda katılımcıların günlük ortalama olarak 5 saatin üzerinde sosyal ağlara 
bağlandıkları görülmektedir. 

Ne kadar zamandan beri sosyal ağları kullanıyorsunuz? 
(154 kişi), % 43.6’sı 4-6 yıl (144 kişi), % 7.3’ü 1
yanıtları verilmiştir.   

Son olarak katılımcılardan % 62.4’ü telefondan (206 kişi), % 35.8’i bilgisayardan (6 kişi) ve % 1.8’i 
her ikisinden de (118 kişi) sosyal ağlara bağlandıklarını belirtmiştir.

Sosyal Ağ Kullanım Sıklıkları 

Araştırma sorusuna cevap veren üniversite öğrencilerinin dijital hikâye anlatımı bağlamında en sık 
kullandığı sosyal ağlar Instagram (
değeri açısından en az kullanılan sosyal ağları Facebook (
oluşturmaktadır (Tablo 1). Instagram ve Snapchat a
üzerine kurulu olması, bu sonucu doğrular niteliktedir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi bireyler 
daha çok görsellik içeren sosyal ağlarda dijital hikâye anlatımlarını daha sık kullanmaktadır.

Tablo 1. 

Sosyal Ağ Araçları 

Instagram 

Snapchat 

Periscope 

Facebook  

 

Katılımcıların cinsiyetine göre, yalnızca Periscope kullanımı 
göstermektedir. Betimleyici istatistik sonuçları incelendiğinde; 
=3.67), erkeklere ( =3.33) göre 
erkeklere göre Snapchat kullanımı da güçlüdür. 
kullanımı bakımından, kadınlara nazaran daha yüksek oranlara sahipti

Tablo 2. Cinsiyete Göre Sosyal Ağlar Arasındaki Farklılık

Sosyal Ağ Araçları Cinsiyet

Instagram 
Kadın 
Erkek 
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30 yaşlarında yer almaktadır. Katılımcıların yaşlarının aritmetik ortalamaları 21.73 ve standart sapması 

Katılımcılar günlük ortalama olarak en az 30 en fazla 960 dakika sosyal ağlarda geçirdiklerini 
belirtmiştir. Bu kapsamda katılımcıların günlük ortalama olarak 5 saatin üzerinde sosyal ağlara 

Ne kadar zamandan beri sosyal ağları kullanıyorsunuz? sorusuna sırasıyla % 46.7’si 7 yıl ve 
6 yıl (144 kişi), % 7.3’ü 1-3 yıl (24 kişi) ve % 2.4’ü 1 yıldan az (8 kişi) 

Son olarak katılımcılardan % 62.4’ü telefondan (206 kişi), % 35.8’i bilgisayardan (6 kişi) ve % 1.8’i 
işi) sosyal ağlara bağlandıklarını belirtmiştir. 

Araştırma sorusuna cevap veren üniversite öğrencilerinin dijital hikâye anlatımı bağlamında en sık 
( = 3,45) ve Snapchat ağlarıdır ( = 2,37). Aritmetik ortalama 

değeri açısından en az kullanılan sosyal ağları Facebook ( = 1,47) ve Periscope 
(Tablo 1). Instagram ve Snapchat ağlarının diğer ağlara oranla daha fazla görsellik 

üzerine kurulu olması, bu sonucu doğrular niteliktedir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi bireyler 
daha çok görsellik içeren sosyal ağlarda dijital hikâye anlatımlarını daha sık kullanmaktadır.

. Sosyal Ağların Merkezi Eğilim İstatistikleri 

N Min. Max.   

330 1,00 5,00 3,45 

330 1,00 5,00 2,37 

330 1,00 5,00 1,59 

330 1,00 5,00 1,47 

, yalnızca Periscope kullanımı (t= 2,21; p< .05) anlamlı farklılık 
göstermektedir. Betimleyici istatistik sonuçları incelendiğinde; sosyal ağ kullanımında, 

=3.33) göre Periscope kullanımı daha güçlüdür. Benzer şekilde kadınların, 
Snapchat kullanımı da güçlüdür. Buna karşılık erkekler; Instagram ve Facebook 

bakımından, kadınlara nazaran daha yüksek oranlara sahiptir (Tablo 2). 

Tablo 2. Cinsiyete Göre Sosyal Ağlar Arasındaki Farklılık 

Cinsiyet N   SD t-value 

 
 

119 
210 

1.44 
1.48 

0.94 
0.92 

-0,33 

30 yaşlarında yer almaktadır. Katılımcıların yaşlarının aritmetik ortalamaları 21.73 ve standart sapması 

0 dakika sosyal ağlarda geçirdiklerini 
belirtmiştir. Bu kapsamda katılımcıların günlük ortalama olarak 5 saatin üzerinde sosyal ağlara 

sorusuna sırasıyla % 46.7’si 7 yıl ve üzeri 
3 yıl (24 kişi) ve % 2.4’ü 1 yıldan az (8 kişi) 

Son olarak katılımcılardan % 62.4’ü telefondan (206 kişi), % 35.8’i bilgisayardan (6 kişi) ve % 1.8’i 

Araştırma sorusuna cevap veren üniversite öğrencilerinin dijital hikâye anlatımı bağlamında en sık 
Aritmetik ortalama 

= 1,47) ve Periscope (  = 1,59) 
ğlarının diğer ağlara oranla daha fazla görsellik 

üzerine kurulu olması, bu sonucu doğrular niteliktedir. Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi bireyler 
daha çok görsellik içeren sosyal ağlarda dijital hikâye anlatımlarını daha sık kullanmaktadır. 

SD 

1,33 

1,39 

1,06 

0,93 

(t= 2,21; p< .05) anlamlı farklılık 
sosyal ağ kullanımında, kadınların (

. Benzer şekilde kadınların, 
Instagram ve Facebook 

Sig. 

,741 
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Snapchat 
Kadın 
Erkek 

Periscope Kadın 
Erkek 

Facebook  Kadın 
Erkek 

 

Benlik Saygısı Boyutları 

Araştırma sorusuna cevap veren üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutları arasından en güçlü
boyutu depresif duygulanım (  = 5,52) oluşturmaktadır.
güçlü boyutu benlik değeri ( = 3,66) oluşturmaktadır. 
özgüven(  = 3,84) ile başarma/üretkenlik 
çok yakın olması dikkat çekmektedir (Tablo 3). Sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki, çalışmaya katılan 

üniversite öğrencilerinin büyük bir oranı kendini 

algılamaktadır. Hatta kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer veren öğrenci sayısı 
oldukça azdır. 

Tablo 3. Benlik Saygısı Boyutlarının Merkezi Eğilim İstatistikleri

Benlik Saygısı Boyutları 

Kendine Yetme 

Özgüven 

Başarma/Üretkenlik 

Benlik Değeri 

Depresif Duygulanım 

 

Katılımcıların cinsiyetine göre yalnızca kendine yetme boyutu (t= 2,06; p< .05) anlamlı farklılık 
göstermektedir. Betimleyici istatistik sonuçları incelendiğinde; kadınların 
3,87) göre kendine yetme boyutu daha yüksektir. Öte yandan depresif duygulanım, 
başarma/üretkenlik, benlik değeri ve özgüven düzeyleri açısından erkek ve kadınların aritmetik 
ortalama değerleri birbirine oldukça yakındır (Tablo 4). Bu bilgilerden de anla
katılımcıların zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirme 
durumları erkek katılımcılara oranla daha yüksektir.

Tablo 4. Cinsiyete Göre Benlik Saygısı Boyutları Arasındaki Farklılık

Benlik Saygısı Boyutları Cinsiyet

Benlik Değeri 
Kadın 
Erkek 
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119 
210 

2.55 
2.27 

1.47 
1.34 

1,73 

 
 

119 
210 

3.67 
3.33 

1.31 
1.28 

2,21 

 
 

119 
210 

1.49 
1.64 

1.06 
1.07 

-1,20 

Araştırma sorusuna cevap veren üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutları arasından en güçlü
= 5,52) oluşturmaktadır. Aritmetik ortalama değeri açısından en az 
= 3,66) oluşturmaktadır. Öte yandan kendine yetme 

başarma/üretkenlik ( = 3,73) boyutlarının aritmetik ortalamalarının birbirine 
çok yakın olması dikkat çekmektedir (Tablo 3). Sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki, çalışmaya katılan 

ncilerinin büyük bir oranı kendini daha çaresiz, zayıf ve güçsüz olarak 
algılamaktadır. Hatta kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer veren öğrenci sayısı 

Tablo 3. Benlik Saygısı Boyutlarının Merkezi Eğilim İstatistikleri 

N Min. Max.   

330 1,00 5,00 3,93 

330 1,00 5,00 3,84 

330 1,00 5,00 3,73 

330 1,00 5,00 3,66 

330 1,00 5,00 5,52 

Katılımcıların cinsiyetine göre yalnızca kendine yetme boyutu (t= 2,06; p< .05) anlamlı farklılık 
göstermektedir. Betimleyici istatistik sonuçları incelendiğinde; kadınların ( = 4,04), erkeklere 
3,87) göre kendine yetme boyutu daha yüksektir. Öte yandan depresif duygulanım, 
başarma/üretkenlik, benlik değeri ve özgüven düzeyleri açısından erkek ve kadınların aritmetik 
ortalama değerleri birbirine oldukça yakındır (Tablo 4). Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi kadın 
katılımcıların zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirme 
durumları erkek katılımcılara oranla daha yüksektir. 

Tablo 4. Cinsiyete Göre Benlik Saygısı Boyutları Arasındaki Farklılık 

Cinsiyet N   SD t-value 

 
 

119 
210 

3.70 
3.64 

0.69 
0.70 

0,73 

,085 

,028 

,232 

Araştırma sorusuna cevap veren üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutları arasından en güçlü 
Aritmetik ortalama değeri açısından en az 

kendine yetme ( = 3,93), 
boyutlarının aritmetik ortalamalarının birbirine 

çok yakın olması dikkat çekmektedir (Tablo 3). Sonuçlardan da anlaşılmaktadır ki, çalışmaya katılan 

daha çaresiz, zayıf ve güçsüz olarak 
algılamaktadır. Hatta kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer veren öğrenci sayısı 

SD 

0,72 

0,61 

0,66 

0,70 

0,80 

Katılımcıların cinsiyetine göre yalnızca kendine yetme boyutu (t= 2,06; p< .05) anlamlı farklılık 
= 4,04), erkeklere ( = 

3,87) göre kendine yetme boyutu daha yüksektir. Öte yandan depresif duygulanım, 
başarma/üretkenlik, benlik değeri ve özgüven düzeyleri açısından erkek ve kadınların aritmetik 

şılacağı gibi kadın 
katılımcıların zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirme 

Sig. 

,464 
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Özgüven 
Kadın 
Erkek 

Depresif Duygulanım Kadın 
Erkek 

Kendine Yetme Kadın 
Erkek 

Başarma/Üretkenlik 
Kadın 
Erkek 

 
Benlik Saygısı Boyutları ile Sosyal Ağ Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişki

Benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi bulguları 
incelendiğinde, en güçlü ilişkinin başarma/üretkenlik ile benlik değeri arasında yaşandığı dikkat 
çekmektedir (r= ,690**; p< .01). Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
arasından başarma/üretkenliği arttıkça, benlik değerinde de bir artış yaşanmaktadır. Başka bir ifadeyle 
kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer veren sayısı arttıkça kendini yeterince başarılı ve 
faydalı gören sayısı da artmaktadır. Bu oranın ardından sırayla depresif duygulanım ile benlik değeri 
(r= ,669**; p< .01),  kendine yetme ile özgüven (
duygulanım (r= ,631**; p< .01), özgüven ile benlik değeri (
yüksek düzeyde bir ilişki bulunduğu görülmektedir.

Sosyal ağlar arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi bulguları incelendiğinde, en 
güçlü ilişkinin Periscope ile Facebook arasında yaşandığı dikkat çekmektedir (
Diğer bir ifadeyle Periscope kullanımı arttıkça Facebook kullanımında da artış gözlenmektedir. Benzer 
şekilde Snapchat ile Periscople (r
Snapchat ile Facebook (r= ,322**; p< .
görülmektedir. 

Benlik saygısı boyutları ile sosyal ağlar arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi 
bulguları incelendiğinde, en güçlü ilişkinin Instagram ile başarma/üretken
arasında yaşandığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
kullanımları arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış yaşanmaktadır. Bireyin kendini 
yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle dijital hikaye anlatımı bağlamında Instagram kullanması 
arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Yine birbirine yakın ve benz
benlik değeri (r= ,137*; p< .05) ve Instagram ile kendine yetme (
yönde bir ilişki bulunmaktadır. Instagram kullanımı, bireyin kendinde olan ve olması gereken 
özelliklere değer vermesi ile zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 
gerçekleştirmesi açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. 

Bununla birlikte, Facebook ile başarma/üretkenlik (
bulunmaktadır. Katılımcıların Facebook kullanımları
yaşanmaktadır. Bir anlamda Facebook kullanımı, bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı 
görmesiyle ters orantılıdır.  
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119 
210 

3.91 
3.80 

0.56 
0.63 

1,45 

 
 

119 
210 

3.51 
3.53 

0.80 
0.80 

-0,18 

 
 

119 
210 

4.04 
3.87 

0.62 
0.77 

2,06 

 
 

119 
210 

3.72 
3.75 

0.68 
0.64 

-0,44 

Benlik Saygısı Boyutları ile Sosyal Ağ Kullanım Sıklığı Arasındaki İlişki 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi bulguları 
incelendiğinde, en güçlü ilişkinin başarma/üretkenlik ile benlik değeri arasında yaşandığı dikkat 

; p< .01). Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin benlik saygısı düzeyleri 
arasından başarma/üretkenliği arttıkça, benlik değerinde de bir artış yaşanmaktadır. Başka bir ifadeyle 
kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer veren sayısı arttıkça kendini yeterince başarılı ve 

rtmaktadır. Bu oranın ardından sırayla depresif duygulanım ile benlik değeri 
; p< .01),  kendine yetme ile özgüven (r= ,655**; p< .01), başarma/üretkenlik ile depresif 

; p< .01), özgüven ile benlik değeri (r= ,614**; p< .01) arasında pozitif yönde 
yüksek düzeyde bir ilişki bulunduğu görülmektedir. 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi bulguları incelendiğinde, en 
güçlü ilişkinin Periscope ile Facebook arasında yaşandığı dikkat çekmektedir (r= ,442
Diğer bir ifadeyle Periscope kullanımı arttıkça Facebook kullanımında da artış gözlenmektedir. Benzer 

r= ,415**; p< .01), Snapchat ile Instagram (r= ,385
; p< .01) arasında da pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulunduğu 

Benlik saygısı boyutları ile sosyal ağlar arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi 
bulguları incelendiğinde, en güçlü ilişkinin Instagram ile başarma/üretkenlik (r= ,162
arasında yaşandığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 

arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış yaşanmaktadır. Bireyin kendini 
yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle dijital hikaye anlatımı bağlamında Instagram kullanması 
arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Yine birbirine yakın ve benzer şekilde; Instagram ile 

; p< .05) ve Instagram ile kendine yetme (r= ,136*; p< .05) arasında da pozitif 
yönde bir ilişki bulunmaktadır. Instagram kullanımı, bireyin kendinde olan ve olması gereken 

nsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 
gerçekleştirmesi açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir.  

Bununla birlikte, Facebook ile başarma/üretkenlik (r= -,121*; p< .05) arasında negatif yönde bir ilişki 
Facebook kullanımları arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında azalma 

yaşanmaktadır. Bir anlamda Facebook kullanımı, bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı 

,146 

,857 

,040 

,659 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi bulguları 
incelendiğinde, en güçlü ilişkinin başarma/üretkenlik ile benlik değeri arasında yaşandığı dikkat 

benlik saygısı düzeyleri 
arasından başarma/üretkenliği arttıkça, benlik değerinde de bir artış yaşanmaktadır. Başka bir ifadeyle 
kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer veren sayısı arttıkça kendini yeterince başarılı ve 

rtmaktadır. Bu oranın ardından sırayla depresif duygulanım ile benlik değeri 
; p< .01), başarma/üretkenlik ile depresif 

arasında pozitif yönde 

arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi bulguları incelendiğinde, en 
,442**; p< .01). 

Diğer bir ifadeyle Periscope kullanımı arttıkça Facebook kullanımında da artış gözlenmektedir. Benzer 
,385**; p< .01), 

01) arasında da pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki bulunduğu 

Benlik saygısı boyutları ile sosyal ağlar arasındaki ilişkiyi tespit etmeye yönelik korelasyon analizi 
,162**; p< .05) 

arasında yaşandığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin Instagram 
arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış yaşanmaktadır. Bireyin kendini 

yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle dijital hikaye anlatımı bağlamında Instagram kullanması 
er şekilde; Instagram ile 

; p< .05) arasında da pozitif 
yönde bir ilişki bulunmaktadır. Instagram kullanımı, bireyin kendinde olan ve olması gereken 

nsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 

; p< .05) arasında negatif yönde bir ilişki 
arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında azalma 

yaşanmaktadır. Bir anlamda Facebook kullanımı, bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı 
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Bunlar dışında, Snapchat ile başarma/üretkenlik
bulunmaktadır (Tablo 5). 

Tablo 5. Benlik Saygısı Boyutları ile Sosyal Ağlar Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Bulguları 

Not: **p< .01, *p< .05 
 
SONUÇ 

Yeni nesil iletişim teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesi hayatımızın her alanını etkilemektedir. 
Artık yalnızca içerik tüketicisi değil, aynı zamanda, içerik üreticisi haline gelen bireyler benlik 
sunumlarını özellikle sosyal ağlarda dijital araçlar 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıklarıyla benlik saygısı boyutları arasındaki 
ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinden 
anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Dijital hikaye anlatımı bağlamında en sık hangi sosyal ağlarıkullandığı 
bireylerin en sık kullandığı sosyal ağları 
dijital hikaye anlatımında, görsellik üzerine kurulu olan sosyal ağlar ön plana çıkmaktadır. Aritmetik 
ortalama değeri açısından bireylerin en az kullandığı sosyal ağları ise Facebook 
oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların cinsiyetine göre
göstermektedir. Bu doğrultuda, kadınların, erkeklere göre
bulunmuştur. 

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, bireylerin 
güçlü boyutu depresif duygulanım oluştururken en az güçlü boyutu ise benlik değeri 

Benlik Saygısı Boyutları 
ile Sosyal Ağlar 1 2 

1. Benlik Değeri    1  

2. Özgüven ,614**   1 

3.Depresif Duygulanım ,669** ,469**

4. Kendine Yetme ,580** ,655**

5.Başarma Üretkenlik ,690** ,595**

6.Facebook  
 

-,090 -,078

7. Snapchat ,064 ,072

8. Instagram ,137* ,108

9. Periscope -,052 -,040
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Bunlar dışında, Snapchat ile başarma/üretkenlik arasında da (r= ,116*; p< .05) pozitif yönde bir ilişki 

Tablo 5. Benlik Saygısı Boyutları ile Sosyal Ağlar Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Bulguları 
(Pearson r) 

Yeni nesil iletişim teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesi hayatımızın her alanını etkilemektedir. 
Artık yalnızca içerik tüketicisi değil, aynı zamanda, içerik üreticisi haline gelen bireyler benlik 
sunumlarını özellikle sosyal ağlarda dijital araçlar kullanarak yapmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıklarıyla benlik saygısı boyutları arasındaki 
ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinden 
nket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Dijital hikaye anlatımı bağlamında en sık hangi sosyal ağlarıkullandığı sorusuna cevap veren 
en sık kullandığı sosyal ağları Instagram ve Snapchat oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi 

latımında, görsellik üzerine kurulu olan sosyal ağlar ön plana çıkmaktadır. Aritmetik 
ortalama değeri açısından bireylerin en az kullandığı sosyal ağları ise Facebook 
oluşturmaktadır. Ayrıca katılımcıların cinsiyetine göre, yalnızca Periscope kullanımı anlamlı farklılık 
göstermektedir. Bu doğrultuda, kadınların, erkeklere göre Periscope kullanımı daha güçlü 

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, bireylerin benlik saygısı boyutları arasından en 
güçlü boyutu depresif duygulanım oluştururken en az güçlü boyutu ise benlik değeri oluşturmaktadır.

3 4 5 6 7 8

      

       

,469**   1      

,655** ,445*    1     

,595** ,631** ,565**    1    

,078 -,036 -,025 -,121*   1 ,322** ,118*  

,072 ,024 ,086      ,116* ,322**       1 ,385**

,108 ,083 ,136* ,162** ,118* ,385**    

,040 ,015 -,018 -,005       ,442** ,415** ,096

; p< .05) pozitif yönde bir ilişki 

Tablo 5. Benlik Saygısı Boyutları ile Sosyal Ağlar Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Bulguları 

Yeni nesil iletişim teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesi hayatımızın her alanını etkilemektedir. 
Artık yalnızca içerik tüketicisi değil, aynı zamanda, içerik üreticisi haline gelen bireyler benlik 

kullanarak yapmaktadır. Bu sebeple bu çalışmada, 
dijital hikâye anlatımı bağlamında sosyal ağ kullanım sıklıklarıyla benlik saygısı boyutları arasındaki 
ilişki saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri üzerinden 

sorusuna cevap veren 
ve Snapchat oluşturmaktadır. Görüldüğü gibi 

latımında, görsellik üzerine kurulu olan sosyal ağlar ön plana çıkmaktadır. Aritmetik 
ortalama değeri açısından bireylerin en az kullandığı sosyal ağları ise Facebook ve Periscope 

anlamlı farklılık 
Periscope kullanımı daha güçlü 

benlik saygısı boyutları arasından en 
oluşturmaktadır. 
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Araştırmaya katılan bireylerin büyük bir kısmı
vermekten ziyade kendini daha çaresiz, zayıf ve güçsüz olarak görmektedir. 
kendine yetme, özgüven ve başarma/üretkenlik 
yakın olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların cinsiyetine göre
farklılık göstermekte olup kadınların, erkeklere görekendine yetme boyutu 
deyişle kadınlar, erkeklere oranla zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 
gerçekleştirme açısından daha başarılıdır.

Araştırma sorularına cevap veren üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkiye 
bakıldığında, en güçlü ilişkinin başarma/üretkenlik ile benlik değeri arasında yaşandığı görülmektedir. 
Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin 
arttıkça, benlik değerinde de bir artış yaşanmaktadır. Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı 
görme oranı arttıkça kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer verme oranında d
yaşanmaktadır. Bunun dışında, sırayla depresif duygulanım ile benlik değeri, kendine yetme ile 
özgüven, başarma/üretkenlik ile depresif duygulanım ve özgüven ile benlik değeri arasında pozitif 
yönde yüksek düzeyde bir ilişki gözlenmektedir.

Sorulara cevap veren üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanımları arasındaki ilişkiye bakıldığında, 
en güçlü ilişkinin Periscope ile Facebook arasında yaşandığı görülmektedir. Periscope kullanımı 
arttıkça Facebook kullanımında da artış yaşanmaktadır. Benzer ş
Snapchat ile Instagram, Snapchat ile Facebook arasında da pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. 

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma sorusuna cevap veren bireylerin 
benlik saygısı boyutları ile sosyal ağ kullanımı arasındaki en güçlü ilişkinin Instagram ile 
başarma/üretkenlik arasında yaşandığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite 
öğrencilerinin Instagram kullanımları
yaşanmaktadır. Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle Instagram kullanımı arasında 
doğrusal yönde bir ilişki bulunmaktadır. Benzer şekilde Instagram ile benlik değeri, Instagram ile 
kendine yetme arasında da pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır.
başarma/üretkenlik arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Katılımcıların
kullanımları arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında azalma yaşanmaktadır. Bireyin kendini 
yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle Faceb
bulunmaktadır.  Bunlar dışında, Snapchat ile başarma/üretkenlik arasında pozitif yönde bir ilişki 
bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, analiz bulgularından da anlaşılacağı gibi dijitalleşen dünya pek çok değişim ve 
dönüşümü de beraberinde getirmiş ve hatta getirmeye devam etmektedir. Benlik sunumlarını 
çevrimdışı alanın yanı sıra, aynı zamanda, çevrimiçi alanda yapmaya başlayan bireyler, bunun için 
çoğunlukla popüler ve görselliğe dayalı sosyal ağları tercih etmektedir. S
hikâyelerini anlatmak ya da başkalarının hikâyelerini görmek için fırsat sayan bireyler, bu mecraları 
günlük hayatlarında sık sık kullanmakta,
Bu doğrultuda, yapılan çalışma sonucunda en önemli bulgu olarak, dijital hikaye anlatımı bağlamında 
Instagram kullanımları arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış yaşandığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bireyin kendini faydalı ve başarılı görmesiyle Instagram kullanımı arasında old
önemli bir ilişki bulunmuştur. Yine benzer şekilde, Instagram ile benlik değeri ve kendine yetme 
arasında da pozitif yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken diğer bir sonuç ise Facebook ile 
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Araştırmaya katılan bireylerin büyük bir kısmı kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer 
ini daha çaresiz, zayıf ve güçsüz olarak görmektedir. Diğer boyutları oluşturan 

başarma/üretkenlik boyutlarının ise aritmetik ortalamalarının birbirine çok 
atılımcıların cinsiyetine göre, yalnızca kendine yetme boyutu anlamlı 

farklılık göstermekte olup kadınların, erkeklere görekendine yetme boyutu daha güçlüdür
deyişle kadınlar, erkeklere oranla zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 

a başarılıdır. 

Araştırma sorularına cevap veren üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkiye 
en güçlü ilişkinin başarma/üretkenlik ile benlik değeri arasında yaşandığı görülmektedir. 

rencilerinin benlik saygısı düzeyleri arasından başarma/üretkenliği 
arttıkça, benlik değerinde de bir artış yaşanmaktadır. Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı 
görme oranı arttıkça kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer verme oranında d
yaşanmaktadır. Bunun dışında, sırayla depresif duygulanım ile benlik değeri, kendine yetme ile 
özgüven, başarma/üretkenlik ile depresif duygulanım ve özgüven ile benlik değeri arasında pozitif 
yönde yüksek düzeyde bir ilişki gözlenmektedir. 

a cevap veren üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanımları arasındaki ilişkiye bakıldığında, 
en güçlü ilişkinin Periscope ile Facebook arasında yaşandığı görülmektedir. Periscope kullanımı 
arttıkça Facebook kullanımında da artış yaşanmaktadır. Benzer şekilde Snapchat ile Periscople, 
Snapchat ile Instagram, Snapchat ile Facebook arasında da pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. 

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma sorusuna cevap veren bireylerin 
sosyal ağ kullanımı arasındaki en güçlü ilişkinin Instagram ile 

başarma/üretkenlik arasında yaşandığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite 
Instagram kullanımları arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış 

adır. Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle Instagram kullanımı arasında 
doğrusal yönde bir ilişki bulunmaktadır. Benzer şekilde Instagram ile benlik değeri, Instagram ile 
kendine yetme arasında da pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Öte yandan Facebook ile 
başarma/üretkenlik arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Katılımcıların

arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında azalma yaşanmaktadır. Bireyin kendini 
yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle Facebook kullanımı arasında zıt yönde bir ilişki 
bulunmaktadır.  Bunlar dışında, Snapchat ile başarma/üretkenlik arasında pozitif yönde bir ilişki 

Sonuç olarak, analiz bulgularından da anlaşılacağı gibi dijitalleşen dünya pek çok değişim ve 
ümü de beraberinde getirmiş ve hatta getirmeye devam etmektedir. Benlik sunumlarını 

çevrimdışı alanın yanı sıra, aynı zamanda, çevrimiçi alanda yapmaya başlayan bireyler, bunun için 
çoğunlukla popüler ve görselliğe dayalı sosyal ağları tercih etmektedir. Sosyal ağları kendi 
hikâyelerini anlatmak ya da başkalarının hikâyelerini görmek için fırsat sayan bireyler, bu mecraları 
günlük hayatlarında sık sık kullanmakta, hatta yaşamlarının önemli bir parçası haline getirmektedir. 

ucunda en önemli bulgu olarak, dijital hikaye anlatımı bağlamında 
arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış yaşandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bireyin kendini faydalı ve başarılı görmesiyle Instagram kullanımı arasında old
önemli bir ilişki bulunmuştur. Yine benzer şekilde, Instagram ile benlik değeri ve kendine yetme 
arasında da pozitif yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken diğer bir sonuç ise Facebook ile 

kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer 
Diğer boyutları oluşturan 

boyutlarının ise aritmetik ortalamalarının birbirine çok 
dine yetme boyutu anlamlı 

daha güçlüdür. Diğer bir 
deyişle kadınlar, erkeklere oranla zihinsel ve davranışsal anlamda kendi beklentilerini ve hedeflerini 

Araştırma sorularına cevap veren üniversite öğrencilerinin benlik saygısı boyutları arasındaki ilişkiye 
en güçlü ilişkinin başarma/üretkenlik ile benlik değeri arasında yaşandığı görülmektedir. 

arasından başarma/üretkenliği 
arttıkça, benlik değerinde de bir artış yaşanmaktadır. Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı 
görme oranı arttıkça kendinde olan ve olması gereken özelliklere değer verme oranında da artış 
yaşanmaktadır. Bunun dışında, sırayla depresif duygulanım ile benlik değeri, kendine yetme ile 
özgüven, başarma/üretkenlik ile depresif duygulanım ve özgüven ile benlik değeri arasında pozitif 

a cevap veren üniversite öğrencilerinin sosyal ağ kullanımları arasındaki ilişkiye bakıldığında, 
en güçlü ilişkinin Periscope ile Facebook arasında yaşandığı görülmektedir. Periscope kullanımı 

ekilde Snapchat ile Periscople, 
Snapchat ile Instagram, Snapchat ile Facebook arasında da pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır.  

Araştırma bulguları genel olarak değerlendirildiğinde, araştırma sorusuna cevap veren bireylerin 
sosyal ağ kullanımı arasındaki en güçlü ilişkinin Instagram ile 

başarma/üretkenlik arasında yaşandığı dikkat çekmektedir. Araştırmaya katılan üniversite 
arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış 

adır. Bireyin kendini yeterince başarılı ve faydalı görmesiyle Instagram kullanımı arasında 
doğrusal yönde bir ilişki bulunmaktadır. Benzer şekilde Instagram ile benlik değeri, Instagram ile 

Öte yandan Facebook ile 
başarma/üretkenlik arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Katılımcıların Facebook 

arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında azalma yaşanmaktadır. Bireyin kendini 
ook kullanımı arasında zıt yönde bir ilişki 

bulunmaktadır.  Bunlar dışında, Snapchat ile başarma/üretkenlik arasında pozitif yönde bir ilişki 

Sonuç olarak, analiz bulgularından da anlaşılacağı gibi dijitalleşen dünya pek çok değişim ve 
ümü de beraberinde getirmiş ve hatta getirmeye devam etmektedir. Benlik sunumlarını 

çevrimdışı alanın yanı sıra, aynı zamanda, çevrimiçi alanda yapmaya başlayan bireyler, bunun için 
osyal ağları kendi 

hikâyelerini anlatmak ya da başkalarının hikâyelerini görmek için fırsat sayan bireyler, bu mecraları 
hatta yaşamlarının önemli bir parçası haline getirmektedir. 

ucunda en önemli bulgu olarak, dijital hikaye anlatımı bağlamında 
arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında da bir artış yaşandığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Bireyin kendini faydalı ve başarılı görmesiyle Instagram kullanımı arasında oldukça 
önemli bir ilişki bulunmuştur. Yine benzer şekilde, Instagram ile benlik değeri ve kendine yetme 
arasında da pozitif yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Dikkat çeken diğer bir sonuç ise Facebook ile 
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başarma/üretkenlik arasında negatif yönde bir ilişki 
kullanımları arttıkça, başarma/üretkenlik boyutlarında azalma yaşanmaktadır. Bu durum bütüne 
genellenemese de bu çalışma için Instagram kullanımının bireylerin kendini faydalı ve başarılı 
görmesini sağladığı, Facebook kullanımının ise azalttığı sonuçları önemli bulgular olarak 
kaydedilmiştir.  
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Özet 

Gazetecilik mesleğinin doğumu, kamusal alanda okuma ve tartışmayla gelişen özgürleşmiş bilincin ortaya 
koyduğu sonuçlar arasındadır. On yedinci yüzyılda başlayan süreç boyunca Avrupa kentlerinde yaşayan 
tacir-zanaatkâr sınıfın dünya algısı ve bu sınıfa dâh
doğurmuş, ilk gazetelerin ortaya çıkışını sağlamış, daha sonra yüz elli yıl kadar gazeteciliği 
yönlendirmiştir. Dönemin gazeteciliği, modern sistemin iletişim medyası durumundaki yayıncılıktan 
farklı olarak, kamusallığın aygıtı konumundadır. Böylece, aydınlanma olarak adlandıran modern öncesi 
dönemde, kamusal mekânlardaki öznenin kendisini göstermesini sağlayan yetkinlikler eleştirel medya 
okuryazarlığının tanımlanmasında kullanılabilir.

Bu çalışma açısından belirleyici olan literatür taraması, on yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla dek 
geçen sürede, kamusal mekânlardaki okuyucunun gazete içeriklerini dönüştürme becerisini, özellikle 
Britanya’dan verilen örneklerle betimlemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda
gazeteciliğe ilişkin alan yazınını Jürgen Habermas’ın kamusal alan kavramsallaştırmasıyla bir araya 
getirmektedir. Habermas’ın daha geç dönemli bir çalışması olan 
medya okuryazarlığının tarihsel arka planını güncel çalışmalar açısından anlamlı kılmaktadır. Burjuva 
medya okuryazarlığının aydınlanma sürecindeki yükselişi ve sanayi kapitalizmi sonrasındaki düşüşü, 
yaşam-dünyası ve sistem ikiliği ekseninde açıklanabilir. Burjuva dünya algısın
modernliğin doğuşunun ve ideallerinden uzaklaşmasının da aynı eksende deneyimlendiği düşünülmüştür. 
Dolayısıyla, bireylerin günlük iletişim pratiklerine taşıyacağı eleştirel medya okuryazarlığı yetkinlikleri 
modernleşmenin yeniden yapılandırılmasına yardımcıdır.

Bu çalışmada tarihsel bir kategori olarak öne sürülen burjuva medya okuryazarlığı kavramı medya 
okuryazarlığı alanında bütünlüklü bir kuram inşa etmek açısından önemli kabul edilmiştir. Rasyonelliği, 
amaçlı eylem ve piyasa temelli çıkar çatışmaları olarak algılayan bir sisteme bağımlı modern toplumun, 
yaşam-dünyasının medyalaşması sürecinden kurtulması; bunun için de kamusal
okuyucunun yeniden yaşam bulması gereklidir. Aydınlanma süresince burjuva s
geliştirdiği okuryazarlık yetkinliklerini model alan eleştirel medya okuryazarlığı eğitimi, her formattaki 
yayıncılığın/medyanın toplumun gereksinimleri yönünde dönüştürülmesine yardım eden kolektif bir aygıt 
olarak kabul edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, eleştirel medya okuryazarlığı, dünya algıları, bilinç, yaşam
sistem, burjuva kamusal alanı 
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Tarihsel Bir Kategori Olarak Burjuva Medya Okuryazarlığı Üzerine Bir 
Değerlendirme 

Anadolu Üniversitesi, İletişim Fakültesi,  Basın ve Yayın Bölümü, Genel 
Anabilim Dalı, edagtas@anadolu.edu.tr 

Yrd. Doç. Dr.,Gümüşhane Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik 

Gazetecilik mesleğinin doğumu, kamusal alanda okuma ve tartışmayla gelişen özgürleşmiş bilincin ortaya 
koyduğu sonuçlar arasındadır. On yedinci yüzyılda başlayan süreç boyunca Avrupa kentlerinde yaşayan 

zanaatkâr sınıfın dünya algısı ve bu sınıfa dâhil bireylerin bilinci kamusal-eleştirel okuryazarlığı 
doğurmuş, ilk gazetelerin ortaya çıkışını sağlamış, daha sonra yüz elli yıl kadar gazeteciliği 
yönlendirmiştir. Dönemin gazeteciliği, modern sistemin iletişim medyası durumundaki yayıncılıktan 

arak, kamusallığın aygıtı konumundadır. Böylece, aydınlanma olarak adlandıran modern öncesi 
dönemde, kamusal mekânlardaki öznenin kendisini göstermesini sağlayan yetkinlikler eleştirel medya 
okuryazarlığının tanımlanmasında kullanılabilir. 

ndan belirleyici olan literatür taraması, on yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla dek 
geçen sürede, kamusal mekânlardaki okuyucunun gazete içeriklerini dönüştürme becerisini, özellikle 
Britanya’dan verilen örneklerle betimlemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda okurluk kavramı, erken dönem 
gazeteciliğe ilişkin alan yazınını Jürgen Habermas’ın kamusal alan kavramsallaştırmasıyla bir araya 
getirmektedir. Habermas’ın daha geç dönemli bir çalışması olan İletişimsel Eylem Kuramı

tarihsel arka planını güncel çalışmalar açısından anlamlı kılmaktadır. Burjuva 
medya okuryazarlığının aydınlanma sürecindeki yükselişi ve sanayi kapitalizmi sonrasındaki düşüşü, 

dünyası ve sistem ikiliği ekseninde açıklanabilir. Burjuva dünya algısının bir formu olarak Batı’lı 
modernliğin doğuşunun ve ideallerinden uzaklaşmasının da aynı eksende deneyimlendiği düşünülmüştür. 
Dolayısıyla, bireylerin günlük iletişim pratiklerine taşıyacağı eleştirel medya okuryazarlığı yetkinlikleri 

en yapılandırılmasına yardımcıdır. 

Bu çalışmada tarihsel bir kategori olarak öne sürülen burjuva medya okuryazarlığı kavramı medya 
okuryazarlığı alanında bütünlüklü bir kuram inşa etmek açısından önemli kabul edilmiştir. Rasyonelliği, 

a temelli çıkar çatışmaları olarak algılayan bir sisteme bağımlı modern toplumun, 
dünyasının medyalaşması sürecinden kurtulması; bunun için de kamusal-eleştirel bilince sahip 

okuyucunun yeniden yaşam bulması gereklidir. Aydınlanma süresince burjuva sınıfının kendi kendine 
geliştirdiği okuryazarlık yetkinliklerini model alan eleştirel medya okuryazarlığı eğitimi, her formattaki 
yayıncılığın/medyanın toplumun gereksinimleri yönünde dönüştürülmesine yardım eden kolektif bir aygıt 
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An Evaluation on Bourgeois Media Literacy as a Historical Category

Abstract 

The emergence of journalism is one of the 
consciousness which was developed with reading and debate in the public sphere before the modern 
era.During the process starting from
craftsmen and the consciousness of the individuals within this class, generated public
these individuals, initiated the emergence of the first newspapers and then steered the journalism for at 
least a hundred and fifty years. Different from the
modern system. In this sense, during the pre
enable the subject to come into appearance in public places, could be articulated for defining the concept
of critical media literacy.  

Decisive for the study, the literature review is aimed at describing the competencies of readers in public 
spaces to transform newspaper contents, with the examples especially from Britain through the 
seventeenth to nineteenth centuries.In this framework, 
literature on early era journalism with Jürgen Habermas' conceptualization of public sphere.
hand, Communicative Action Theory
historical background of critical media literacy significant in terms of contemporary studies.Thus, the rise 
of bourgeois media literacy during the enlightenment and the fall of it after industrial capitalism have 
been explicated on the line of the duality of 
ideals of Occidental modernity, as an embodiment of bourgeois worldviews, has been experienced in the 
same direction.Therefore, critical media literacy competencies that 
communication practices can contribute to the restructuring of modernity.

Proposed as a historical category in this study, the concept of bourgeois media literacy is assumed to be 
significant for constructing a coherent
rationality limited to purposive action and market based conflicts of interest, modern society should be 
recovered from the mediatization of the lifeworld process. For this purpose, it i
who has public-critical consciousness to revive again.Modeling the self
the bourgeois class during European enlightenment, critical media literacy education can be assumed a 
collective device that helps to transform publishing/media in all its forms, towards the needs of society.

Keywords: Journalism, critical media literacy, worldviews, consciousness, lifeworld and the system, 
bourgeois public sphere 

 

GİRİŞ 

Gazeteciliğin ortaya çıkışı, Avrupa’da aydınlanma sürecinde yaşanan gelişmelerdendir. Süreç, 
ekonomik ve politik değişimin toplumsal gelişim olanaklarını arayan bir kamusallıkla birleşmesi 
olarak betimlenebilir. Gelişim olanaklarını arayan kamusallık, özgürleşmeye çalışan insan bilinc
ve toplumun dünya algısındaki değişimin göstergesi kabul edilmelidir. Gazeteciliğin doğuşu ise, 
dönemin kamusal mekânlarındaki okuyuculardan ve okurluk kavramının öncelediği dönüşümden yola 
çıkarak açıklanabilir. Bu bakış açısıyla eleştirel medya okur
geliştirilmesinden çok önce var olmuş toplumsal bir olgudur ve yirminci yüzyılda ortaya atılmış bir 
kavram olmanın ötesine geçmektedir. Bu noktada, eleştirel medya okuryazarlığını burjuva kamusallığı 
içerisinde betimlemek ve haberciliğin ortaya çıkışındaki rolünü irdelemek mümkündür.
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Bourgeois Media Literacy as a Historical Category
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modern system. In this sense, during the pre-modern era called enlightenment the competencies, which 
enable the subject to come into appearance in public places, could be articulated for defining the concept

Decisive for the study, the literature review is aimed at describing the competencies of readers in public 
spaces to transform newspaper contents, with the examples especially from Britain through the 

centuries.In this framework, the readership concept brings together the 
literature on early era journalism with Jürgen Habermas' conceptualization of public sphere.

Communicative Action Theory, a more recent work of Habermas, has been articulated to make the 
historical background of critical media literacy significant in terms of contemporary studies.Thus, the rise 
of bourgeois media literacy during the enlightenment and the fall of it after industrial capitalism have 

he line of the duality of lifeworld and system. The emergence and alienation from its 
ideals of Occidental modernity, as an embodiment of bourgeois worldviews, has been experienced in the 
same direction.Therefore, critical media literacy competencies that individuals will transfer into daily 
communication practices can contribute to the restructuring of modernity. 

Proposed as a historical category in this study, the concept of bourgeois media literacy is assumed to be 
significant for constructing a coherent theory in the field of media literacy.Subject to a system perceiving 
rationality limited to purposive action and market based conflicts of interest, modern society should be 
recovered from the mediatization of the lifeworld process. For this purpose, it is necessary that the reader 

critical consciousness to revive again.Modeling the self-fulfilling literacy competencies of 
the bourgeois class during European enlightenment, critical media literacy education can be assumed a 

that helps to transform publishing/media in all its forms, towards the needs of society.
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Burjuva Medya Okuryazarlığı Temelinde Gazeteciliğin Yükselişi

On yedinci ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşananlar, Immanuel Kant’ın (2001: 139) 
aydınlanma idealleriyle birçok açıdan tezat oluşturabilir. Coğrafi keşifler sonrası başlayan değişim, 
deniz aşırı ticaret ve köleliğe dayalı kolonileşme gibi olumsuz unsurları içermektedir. Sonuçta tüm bu 
olumsuzluklar, toplumsal gelişimin gerisindeki ekonominin dayanağıdır. Enformasyon ak
tacirlerin ayakta kalmasını sağlayan bilgi ihtiyacıyla ilişkili olarak gelişmiştir (Habermas, 1992: 16). 
Yine de deniz aşırı yayılmacılık ve kazanç hırsıyla başlamış gözüken süreçler, tarihteki önceki 
benzerlerinden farklı sonuçlar doğurmuş
almaktan çok, bir sınıf halinde siyasal görüşlerini ifade etmeye ilgi duymaya başlaması bu farklılığın 
oluşması açısından önemlidir.  

Coğrafi keşiflerin büyük ölçüde tamamlanmasından yüz yıl kadar sonra başlayan değişimin 
merkezindeki sınıfın, bazı ayırt edici özelliklerinin bulunmaktadır. Tüm kıtadaki gruplar içerisinde 
siyasal/toplumsal eleştiriye, okumaya ve yazmaya ilgi gösterenler, 
açısından geride kalan Kuzey Atlantik kıyısı ülkelerinde yoğunlaşmıştır. Alçak Ülkeler, İngiliz 
Adaları, Alman Hansa Kentleri ve Fransa bu çerçevede sayılabilir. Bu dönemde, değişimle ilişkili 
grupların diğer ayırt edici özelliği ağırlıklı olarak Protestan ve dindar olmalarıdır (Colley, 2009: 85 ve 
148; Weber: 2001: 5). Söz konusu grupların ticaret ya da imalatla geçinmeleri ise, iktisadi anlamda bir 
sınıf oluşturmalarını sağlamıştır. Böylece, 
kamusallığı yükselmiş ve gazetecilik, bu yönde eklemlenen (kamusal) bir aygıt işlevi üstlenmiştir 
(Habermas, 1992: 97). Aynı çerçevede basının, kamusal bir okuryazarlık ile birlikte gelişim 
gösterdiği; siyasal gazeteciliğin ise, medya oku
arasında olduğu kabul edilmelidir. 

Gazetenin öncüsü denilebilecek haber mektuplarının
itibaren gösterdiği gelişim, kitlesel okuyuculuk ve gazetecilik arası
örnektir.Siyasal ve ticari içerikli mektuplar, başlangıçta elde yazılıyordu ve bunlara çok yüksek 
bedeller ödenebiliyordu (Conboy, 2004: 18). On altıncı yüzyılın sonuna doğru haber mektuplarının 
matbaada çoğaltılıp satışa sunulması sıradan bir uygulama haline geldi. Haberlerin topluluk halinde 
konuşulup tartışılması ve (biraz da dedikodu yoluyla) yeni haberlerin üretilmesi bu durumun 
sonucudur. Önemli bölümü asılsız olan haberlerin yayılması, devlet otoritesinin yanı sıra, doğ
habere gereksinim duyan kentli ahaliyi de rahatsız etmiştir (Conboy, 2004: 19 ve 44). Çare olarak, 
ciddi ve doğru haberi toplayacak ya da önemsizleri eleyip basacak uzmanların ortaya çıktığı kabul 
edilebilir. Dolayısıyla ilk gazetecilik pratikleri, günü
almadan, doğruluk ve dürüstlük temelinde gelişmiştir. Düzenli habere/yoruma duyulan ilginin 
gazeteciliğin öncülü olması, eleştirel boyut içeren okurluğunmedyayı yaratması biçiminde ifade 
edilebilir. 

On yedinci yüzyılda, kitlesel okuyuculuk
yayıncılığı önceleyen temel unsurdur. Matbaa sahiplerini gazete çıkartmaya yönlendirecek daha başka 
siyasal ya da ticari nedenler ise belirgin değildi (Harris ve Le
bir okuryazarlık ve medyanın gelişimi arasındaki bağlantıyı açıklamayı gerekli kılmaktadır. 
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sınıf oluşturmalarını sağlamıştır. Böylece, kendini gerçekleştirmek yönünde ilerleyen burjuva 
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siyasal ya da ticari nedenler ise belirgin değildi (Harris ve Lee, 1995: 44). Bu durum, kamusal
bir okuryazarlık ve medyanın gelişimi arasındaki bağlantıyı açıklamayı gerekli kılmaktadır. 

On yedinci ve on dokuzuncu yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşananlar, Immanuel Kant’ın (2001: 139) 
dan tezat oluşturabilir. Coğrafi keşifler sonrası başlayan değişim, 

deniz aşırı ticaret ve köleliğe dayalı kolonileşme gibi olumsuz unsurları içermektedir. Sonuçta tüm bu 
olumsuzluklar, toplumsal gelişimin gerisindeki ekonominin dayanağıdır. Enformasyon akışı ise, kentli 
tacirlerin ayakta kalmasını sağlayan bilgi ihtiyacıyla ilişkili olarak gelişmiştir (Habermas, 1992: 16). 
Yine de deniz aşırı yayılmacılık ve kazanç hırsıyla başlamış gözüken süreçler, tarihteki önceki 

tur. Zaman içinde burjuvazinin ticari rapor anlamında bilgi 
almaktan çok, bir sınıf halinde siyasal görüşlerini ifade etmeye ilgi duymaya başlaması bu farklılığın 

Coğrafi keşiflerin büyük ölçüde tamamlanmasından yüz yıl kadar sonra başlayan değişimin 
merkezindeki sınıfın, bazı ayırt edici özelliklerinin bulunmaktadır. Tüm kıtadaki gruplar içerisinde 

sürecin başlarında sömürgecilik 
açısından geride kalan Kuzey Atlantik kıyısı ülkelerinde yoğunlaşmıştır. Alçak Ülkeler, İngiliz 
Adaları, Alman Hansa Kentleri ve Fransa bu çerçevede sayılabilir. Bu dönemde, değişimle ilişkili 

lliği ağırlıklı olarak Protestan ve dindar olmalarıdır (Colley, 2009: 85 ve 
148; Weber: 2001: 5). Söz konusu grupların ticaret ya da imalatla geçinmeleri ise, iktisadi anlamda bir 

ilerleyen burjuva 
kamusallığı yükselmiş ve gazetecilik, bu yönde eklemlenen (kamusal) bir aygıt işlevi üstlenmiştir 
(Habermas, 1992: 97). Aynı çerçevede basının, kamusal bir okuryazarlık ile birlikte gelişim 

ryazarı kamusal alanı bütünleşik halde tutan faktörler 

(newsletters) on altıncı yüzyılın başlarından 
ndaki bağlantıyı açıklayan bir 

örnektir.Siyasal ve ticari içerikli mektuplar, başlangıçta elde yazılıyordu ve bunlara çok yüksek 
bedeller ödenebiliyordu (Conboy, 2004: 18). On altıncı yüzyılın sonuna doğru haber mektuplarının 

ulması sıradan bir uygulama haline geldi. Haberlerin topluluk halinde 
konuşulup tartışılması ve (biraz da dedikodu yoluyla) yeni haberlerin üretilmesi bu durumun 
sonucudur. Önemli bölümü asılsız olan haberlerin yayılması, devlet otoritesinin yanı sıra, doğru 
habere gereksinim duyan kentli ahaliyi de rahatsız etmiştir (Conboy, 2004: 19 ve 44). Çare olarak, 
ciddi ve doğru haberi toplayacak ya da önemsizleri eleyip basacak uzmanların ortaya çıktığı kabul 

müzdeki objektiflik/yansızlık ilkesini dikkate 
almadan, doğruluk ve dürüstlük temelinde gelişmiştir. Düzenli habere/yoruma duyulan ilginin 
gazeteciliğin öncülü olması, eleştirel boyut içeren okurluğunmedyayı yaratması biçiminde ifade 

(readership) ve habere duyulan talep, gazetecilik formatında 
yayıncılığı önceleyen temel unsurdur. Matbaa sahiplerini gazete çıkartmaya yönlendirecek daha başka 

e, 1995: 44). Bu durum, kamusal-eleştirel 
bir okuryazarlık ve medyanın gelişimi arasındaki bağlantıyı açıklamayı gerekli kılmaktadır.  
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Erken-Modern Dönemde İktidar, Toplumsal İletişim ve Basın

Avrupa’da Yeni Çağ boyunca, yoğun enformasyon akışı ve ilgi s
devletler, duruma uyum sağlamaya çalışmıştır. Kısa cumhuriyet denemesinden sonra kurulan genç 
Birleşik Krallık (İngiltere) özelinde, mezhep anlaşmazlıklarının doğurduğu tehditler ve kentli mülk 
sahiplerinin desteğini alma gereği, iktidarı basının gelişimi için düzenleyici (hatta özendirici) olmaya 
itmiştir (Conboy, 2004: 44 ve 46). Kıta genelinde de bu çerçevenin geçerli olduğu kabul edilmektedir.

Ticari bir şehir burjuvazisi ortaya çıkmaya başlamıştı ve doğal eğilimi burjuvaz
geleneksel karşıtı aristokrasiden korurken bir yandan da vergi ve borç almak için kendisine 
bağımlı olacak merkezi güçle işbirliğine yöneltti. Monarşiler ise, ulusal kaynaklardan 
yararlanmayı, ticaret hacmini arttırmayı, (kamu desteğiyle) savaş aç
yönetmeyi öğrendiler (Ehrenberg, 1999: 56).

Avrupa genelinde ulaşılan sonuçlar, halk olarak tanımlanan burjuva kamusunun siyasal anlamda 
edilgen kalmayı kabullenmediğini göstermektedir. Örgütlü devlet aygıtlarının siyasa üretimi 
karşısında, gazeteler yoluyla ülke içi ve ülkeler arası haberleşerek organize olan kamuoyu, siyasal 
gazeteciliği talep etmiş ve yine siyasal bir bakış açısıyla haberleri alımlamıştır. “Eğlencelik” olarak 
kabul edilen tarzda yayınlar, ilk gazetelerin ortaya çık
kamusal alandaki okuyucunun farklılığı hafif tarzlardan uzak durup ciddi bilgi ve yorum talep 
etmesiydi (Conboy, 2004: 45 ve 71). Sonuçta, gazeteciliğin siyasal pratiği, hafif formatlara oranla 
‘itibarlı’ görülmüştür. Dolayısıyla, dönemin basınının özgün ekonomi politik karakteri ekseninde, 
hükümetler-okuyucu-yayıncı bağlamındaki ilişkiler de günümüzdekinden farklı bir sürecin parçası 
oldu (Conboy, 2004: 50). 

Metinler Üzerinden Kolektif Bilinç

Liberal-eleştirel medya okuryazarlığı yaklaşımları, enformasyon akışı üzerinde kontrol hakkı talep 
etme, iletileri seçme ve bilinçli tüketici yetiştirme gibi ilkeler çerçevesinde tanımlanmıştır (Christ ve 
Potter, 1998; Potter, 2004: 9). Aydınlanma dönemi basın okuyucusunun
uyumludur. Öte yandan, burjuva kamusallığı içerisindeki medya okuryazarlığı, bilinçli tüketici 
olmanın çok ötesine geçen nitelikler taşımış olmalıdır.

Jürgen Habermas’ın kavramlaştırmasıyla 
haline gelmesini sağladı; basın ise, burjuvazinin kendisini ifade aracı oldu (Habermas, 1992).
siyasal özne olmayı seçen ve kolektif bilinç geliştiren bu kitle, kolektif düzeyde enformasyonu 
çözümledi; ardından, kendi sentezlerin
görüşlerini ifade etmekle yetinmeyip eyleme de dönüştürdü. Bir başka deyişle, başlangıçta devlet 
tarafından, basın yoluyla bilgilendirilmesi avantajlı görülen burjuvazi; giderek bağımsız şeki
haberin okuyucusu, kaynağı, dolaylı üreticisi ve gazeteciliğin nasıl yapılacağının belirleyicisi 
olmuştur. 

                                                             
1Jürgen Habermas’ın, The Structural Transformation of the Public Sphere
temelde gazetecilik tarihi üzerine bir çalışma değildir. Habermas, burjuva Aydınlanması açısından
anlamda yayıncılığın ve edebiyatın önemini vurgulamış; bu arada
edimine değinmiştir.  
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Modern Dönemde İktidar, Toplumsal İletişim ve Basın 

Avrupa’da Yeni Çağ boyunca, yoğun enformasyon akışı ve ilgi sahibi okuyucu kitle karşısında 
devletler, duruma uyum sağlamaya çalışmıştır. Kısa cumhuriyet denemesinden sonra kurulan genç 
Birleşik Krallık (İngiltere) özelinde, mezhep anlaşmazlıklarının doğurduğu tehditler ve kentli mülk 

eği, iktidarı basının gelişimi için düzenleyici (hatta özendirici) olmaya 
itmiştir (Conboy, 2004: 44 ve 46). Kıta genelinde de bu çerçevenin geçerli olduğu kabul edilmektedir.

Ticari bir şehir burjuvazisi ortaya çıkmaya başlamıştı ve doğal eğilimi burjuvaz
geleneksel karşıtı aristokrasiden korurken bir yandan da vergi ve borç almak için kendisine 
bağımlı olacak merkezi güçle işbirliğine yöneltti. Monarşiler ise, ulusal kaynaklardan 
yararlanmayı, ticaret hacmini arttırmayı, (kamu desteğiyle) savaş açmayı ve dış ilişkileri 
yönetmeyi öğrendiler (Ehrenberg, 1999: 56). 

Avrupa genelinde ulaşılan sonuçlar, halk olarak tanımlanan burjuva kamusunun siyasal anlamda 
edilgen kalmayı kabullenmediğini göstermektedir. Örgütlü devlet aygıtlarının siyasa üretimi 

ısında, gazeteler yoluyla ülke içi ve ülkeler arası haberleşerek organize olan kamuoyu, siyasal 
gazeteciliği talep etmiş ve yine siyasal bir bakış açısıyla haberleri alımlamıştır. “Eğlencelik” olarak 
kabul edilen tarzda yayınlar, ilk gazetelerin ortaya çıktığı zamanlarda ve sonrasında da vardı. Ancak, 
kamusal alandaki okuyucunun farklılığı hafif tarzlardan uzak durup ciddi bilgi ve yorum talep 
etmesiydi (Conboy, 2004: 45 ve 71). Sonuçta, gazeteciliğin siyasal pratiği, hafif formatlara oranla 

lmüştür. Dolayısıyla, dönemin basınının özgün ekonomi politik karakteri ekseninde, 
yayıncı bağlamındaki ilişkiler de günümüzdekinden farklı bir sürecin parçası 

Metinler Üzerinden Kolektif Bilinç 

medya okuryazarlığı yaklaşımları, enformasyon akışı üzerinde kontrol hakkı talep 
etme, iletileri seçme ve bilinçli tüketici yetiştirme gibi ilkeler çerçevesinde tanımlanmıştır (Christ ve 
Potter, 1998; Potter, 2004: 9). Aydınlanma dönemi basın okuyucusunun özellikleri bu ilkelerle 
uyumludur. Öte yandan, burjuva kamusallığı içerisindeki medya okuryazarlığı, bilinçli tüketici 
olmanın çok ötesine geçen nitelikler taşımış olmalıdır. 

Jürgen Habermas’ın kavramlaştırmasıyla burjuva kamusal alanı, burjuvazinin ayrışarak bir sınıf 
haline gelmesini sağladı; basın ise, burjuvazinin kendisini ifade aracı oldu (Habermas, 1992).
siyasal özne olmayı seçen ve kolektif bilinç geliştiren bu kitle, kolektif düzeyde enformasyonu 
çözümledi; ardından, kendi sentezlerini yaparak bunları haber haline getirdi. Kamusallık, gerektiğinde 
görüşlerini ifade etmekle yetinmeyip eyleme de dönüştürdü. Bir başka deyişle, başlangıçta devlet 
tarafından, basın yoluyla bilgilendirilmesi avantajlı görülen burjuvazi; giderek bağımsız şeki
haberin okuyucusu, kaynağı, dolaylı üreticisi ve gazeteciliğin nasıl yapılacağının belirleyicisi 

, The Structural Transformation of the Public Sphere adlı, 1960 tarihli doçentlik tezi, 
temelde gazetecilik tarihi üzerine bir çalışma değildir. Habermas, burjuva Aydınlanması açısından
anlamda yayıncılığın ve edebiyatın önemini vurgulamış; bu arada, siyasal gazeteciliğe ve kolektif okuma 

ahibi okuyucu kitle karşısında 
devletler, duruma uyum sağlamaya çalışmıştır. Kısa cumhuriyet denemesinden sonra kurulan genç 
Birleşik Krallık (İngiltere) özelinde, mezhep anlaşmazlıklarının doğurduğu tehditler ve kentli mülk 

eği, iktidarı basının gelişimi için düzenleyici (hatta özendirici) olmaya 
itmiştir (Conboy, 2004: 44 ve 46). Kıta genelinde de bu çerçevenin geçerli olduğu kabul edilmektedir. 

Ticari bir şehir burjuvazisi ortaya çıkmaya başlamıştı ve doğal eğilimi burjuvaziyi; onu 
geleneksel karşıtı aristokrasiden korurken bir yandan da vergi ve borç almak için kendisine 
bağımlı olacak merkezi güçle işbirliğine yöneltti. Monarşiler ise, ulusal kaynaklardan 

mayı ve dış ilişkileri 

Avrupa genelinde ulaşılan sonuçlar, halk olarak tanımlanan burjuva kamusunun siyasal anlamda 
edilgen kalmayı kabullenmediğini göstermektedir. Örgütlü devlet aygıtlarının siyasa üretimi 

ısında, gazeteler yoluyla ülke içi ve ülkeler arası haberleşerek organize olan kamuoyu, siyasal 
gazeteciliği talep etmiş ve yine siyasal bir bakış açısıyla haberleri alımlamıştır. “Eğlencelik” olarak 

tığı zamanlarda ve sonrasında da vardı. Ancak, 
kamusal alandaki okuyucunun farklılığı hafif tarzlardan uzak durup ciddi bilgi ve yorum talep 
etmesiydi (Conboy, 2004: 45 ve 71). Sonuçta, gazeteciliğin siyasal pratiği, hafif formatlara oranla 

lmüştür. Dolayısıyla, dönemin basınının özgün ekonomi politik karakteri ekseninde, 
yayıncı bağlamındaki ilişkiler de günümüzdekinden farklı bir sürecin parçası 

medya okuryazarlığı yaklaşımları, enformasyon akışı üzerinde kontrol hakkı talep 
etme, iletileri seçme ve bilinçli tüketici yetiştirme gibi ilkeler çerçevesinde tanımlanmıştır (Christ ve 

özellikleri bu ilkelerle 
uyumludur. Öte yandan, burjuva kamusallığı içerisindeki medya okuryazarlığı, bilinçli tüketici 

ayrışarak bir sınıf 
haline gelmesini sağladı; basın ise, burjuvazinin kendisini ifade aracı oldu (Habermas, 1992).1 Etkin 
siyasal özne olmayı seçen ve kolektif bilinç geliştiren bu kitle, kolektif düzeyde enformasyonu 

i yaparak bunları haber haline getirdi. Kamusallık, gerektiğinde 
görüşlerini ifade etmekle yetinmeyip eyleme de dönüştürdü. Bir başka deyişle, başlangıçta devlet 
tarafından, basın yoluyla bilgilendirilmesi avantajlı görülen burjuvazi; giderek bağımsız şekilde 
haberin okuyucusu, kaynağı, dolaylı üreticisi ve gazeteciliğin nasıl yapılacağının belirleyicisi 

adlı, 1960 tarihli doçentlik tezi, 
temelde gazetecilik tarihi üzerine bir çalışma değildir. Habermas, burjuva Aydınlanması açısından, genel 

siyasal gazeteciliğe ve kolektif okuma 
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…iki yüzyıllık süreç boyunca gazeteciliğin hikâyesi; 
rolüne dair yaptığı pazarlığın yazılı kültür ve ga
gerek gazetecilik mesleğini, gerekse de basın söylemini şekillendirmesinden ibaret olarak 
anlaşılabilir (Conboy, 2004: 45).

Habermas’a göre, Avrupa’da yayıncılık yoluyla ilerleyen süreç, basın ve onun profe
burjuva kamusunu kıta genelinde tek bir bütün haline getirene dek sürecekti (Habermas, 1992: 51). Bu 
bağlamda, burjuvazinin sınıf haline gelişi ve siyasal aktivizmi, 
parçalarıdır (Habermas, 1992: 24).2 

Okuyucuların Gazeteciliği 

On sekizinci yüzyıl medyası, günümüzdekine kıyasla daha az yaygın ve daha az profesyoneldi. 
Gazeteci, zengin ancak, henüz sermayenin yoğunlaşmasıyla kentsel mekândan yalıtılma noktasına 
gelmemiş bir burjuvaziye ve orta halli 
Gazetelerin okuyucuya her konuda bilgi sağlama çabası vardı; öte yandan, en önemli içerik 
seçilmeliydi. Çünkü kâğıt ucuz değildi ve sayfa adedi sınırlıydı. İdari baskılar ise, eleştirileri üstü 
kapalı vermeyi gerektirmekteydi (Conboy, 2004: 73).
yorum ve eleştiriler içerisindeki yan anlamı çözümlemeye iten sanatsal bir üslup geliştirdi (Raymond, 
1999: 132). Eleştirel düşünce için birçok aracı sağlaya
okuryazarlığı platformu haline getirmiş olabilir. Dahası bu eğitim, uygulamalıydı ve okuyucuyu 
gazetecilik yapmaya teşvik ediyordu.

... köklü ve saygın bir gazete (
değiştirip yayın hayatını sürdürüyordu), okuyucuların haber ve yorum yazıp kendilerine 
ulaştırmaları için, bir sayfası tamamen boş olarak yayınlamaktaydı (Conboy, 2004: 58).

On sekizinci yüzyıl boyunca gazetelerin boş sayfa vermek yerine, reklam 
Burjuva kamusal alanı ve erken dönem gazeteciliği üzerine çalışanların çözümlediği manzara, 
etkileşimli-eleştirel pedagoji anlayışının başat olduğu bir medya okuryazarlığı dersliğine benzetilebilir. 
Jonathan Swift ve William Defoe gibi yazar ve düşünürlerin, aynı zamanda Londra basınında gazeteci 
olarak çalışması ise, bu duruma katkı sağlamış entellektüel desteğin örnekleridir (Conboy, 2004: 72). 
Erken dönem gazeteciliği açısından gazeteci, yazar ve okuyucu arasındaki ayrımların ke
burjuva medya okuryazarlığı kavramını gerçekleyen başka dayanaklar da sunmaktadır.  

Haber almak ya da okuyucunun isteğini öğrenmek için gazeteci ve yazarlar aynı kahvehanelere devam 
etmekteydi. Ayrıca, yazarların orada bulunması, okuyucu
belirleyici oluyordu (Conboy, 2004: 52).
çıkmış; tartışmalar sırasında diğerlerini etkilemiştir. Bunlar, aynı kahvehaneye devam eden yazarları 
ve gazetenin bir sonraki baskısının içeriğini etkiliyordu. Aksi durumda, okuyucunun gazeteyi 
almaması söz konusuydu.  

                                                             
2Self-actualizing, kendini var etme veya kendini tanımlama olarak da Türkçeleştirilebilir.
3Söylemi geliştiren bu durum, İngiliz yazınında hala etkili olan 
4Bazen de kahvehane sahipleri, okuyucuların ta
1734’te Edward Lloyd adlı kahvehane sahibinin Londra’da çıkartmaya başladığı 
bülten olarak halen yayınını sürdürmektedir.
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…iki yüzyıllık süreç boyunca gazeteciliğin hikâyesi; -burjuvazinin toplum içinde kendi merkezi 
rolüne dair yaptığı pazarlığın yazılı kültür ve gazeteler üzerinden incelenmesi yoluyla
gerek gazetecilik mesleğini, gerekse de basın söylemini şekillendirmesinden ibaret olarak 
anlaşılabilir (Conboy, 2004: 45). 

Habermas’a göre, Avrupa’da yayıncılık yoluyla ilerleyen süreç, basın ve onun profesyonel eleştirelliği 
burjuva kamusunu kıta genelinde tek bir bütün haline getirene dek sürecekti (Habermas, 1992: 51). Bu 
bağlamda, burjuvazinin sınıf haline gelişi ve siyasal aktivizmi, kendini gerçekleştirme

 

On sekizinci yüzyıl medyası, günümüzdekine kıyasla daha az yaygın ve daha az profesyoneldi. 
Gazeteci, zengin ancak, henüz sermayenin yoğunlaşmasıyla kentsel mekândan yalıtılma noktasına 
gelmemiş bir burjuvaziye ve orta halli bireylere yakındı; hatta bunlar arasından herhangi birisiydi. 
Gazetelerin okuyucuya her konuda bilgi sağlama çabası vardı; öte yandan, en önemli içerik 
seçilmeliydi. Çünkü kâğıt ucuz değildi ve sayfa adedi sınırlıydı. İdari baskılar ise, eleştirileri üstü 
kapalı vermeyi gerektirmekteydi (Conboy, 2004: 73).3 Böylece, devrin gazeteleri okuyucuyu, siyasal 
yorum ve eleştiriler içerisindeki yan anlamı çözümlemeye iten sanatsal bir üslup geliştirdi (Raymond, 
1999: 132). Eleştirel düşünce için birçok aracı sağlayan bu durum; aydınlanma basınını, bir medya 
okuryazarlığı platformu haline getirmiş olabilir. Dahası bu eğitim, uygulamalıydı ve okuyucuyu 
gazetecilik yapmaya teşvik ediyordu. 

... köklü ve saygın bir gazete (PostMan olan ismini, bir dizi baskı sonucu PostBo
değiştirip yayın hayatını sürdürüyordu), okuyucuların haber ve yorum yazıp kendilerine 
ulaştırmaları için, bir sayfası tamamen boş olarak yayınlamaktaydı (Conboy, 2004: 58).

On sekizinci yüzyıl boyunca gazetelerin boş sayfa vermek yerine, reklam alma olanağı bulunuyordu. 
Burjuva kamusal alanı ve erken dönem gazeteciliği üzerine çalışanların çözümlediği manzara, 

eleştirel pedagoji anlayışının başat olduğu bir medya okuryazarlığı dersliğine benzetilebilir. 
gibi yazar ve düşünürlerin, aynı zamanda Londra basınında gazeteci 

olarak çalışması ise, bu duruma katkı sağlamış entellektüel desteğin örnekleridir (Conboy, 2004: 72). 
Erken dönem gazeteciliği açısından gazeteci, yazar ve okuyucu arasındaki ayrımların ke
burjuva medya okuryazarlığı kavramını gerçekleyen başka dayanaklar da sunmaktadır.  

Haber almak ya da okuyucunun isteğini öğrenmek için gazeteci ve yazarlar aynı kahvehanelere devam 
etmekteydi. Ayrıca, yazarların orada bulunması, okuyucu-müşterilerin mekânlar arasındaki tercihinde 
belirleyici oluyordu (Conboy, 2004: 52).4 Dahası, bazı okuyucular, bilgisi ve hitabet gücüyle öne 
çıkmış; tartışmalar sırasında diğerlerini etkilemiştir. Bunlar, aynı kahvehaneye devam eden yazarları 

ir sonraki baskısının içeriğini etkiliyordu. Aksi durumda, okuyucunun gazeteyi 

actualizing, kendini var etme veya kendini tanımlama olarak da Türkçeleştirilebilir. 
Söylemi geliştiren bu durum, İngiliz yazınında hala etkili olan satirik ve ironik anlatıma da katkı yaptı.
Bazen de kahvehane sahipleri, okuyucuların talebi ve onların katılımıyla haber-yorum gazeteleri çıkarttılar. 

1734’te Edward Lloyd adlı kahvehane sahibinin Londra’da çıkartmaya başladığı The Lloyd’s List
bülten olarak halen yayınını sürdürmektedir. 

burjuvazinin toplum içinde kendi merkezi 
zeteler üzerinden incelenmesi yoluyla- bu sınıfın 

gerek gazetecilik mesleğini, gerekse de basın söylemini şekillendirmesinden ibaret olarak 

syonel eleştirelliği 
burjuva kamusunu kıta genelinde tek bir bütün haline getirene dek sürecekti (Habermas, 1992: 51). Bu 

kendini gerçekleştirme sürecinin 

On sekizinci yüzyıl medyası, günümüzdekine kıyasla daha az yaygın ve daha az profesyoneldi. 
Gazeteci, zengin ancak, henüz sermayenin yoğunlaşmasıyla kentsel mekândan yalıtılma noktasına 

bireylere yakındı; hatta bunlar arasından herhangi birisiydi. 
Gazetelerin okuyucuya her konuda bilgi sağlama çabası vardı; öte yandan, en önemli içerik 
seçilmeliydi. Çünkü kâğıt ucuz değildi ve sayfa adedi sınırlıydı. İdari baskılar ise, eleştirileri üstü 

Böylece, devrin gazeteleri okuyucuyu, siyasal 
yorum ve eleştiriler içerisindeki yan anlamı çözümlemeye iten sanatsal bir üslup geliştirdi (Raymond, 

n bu durum; aydınlanma basınını, bir medya 
okuryazarlığı platformu haline getirmiş olabilir. Dahası bu eğitim, uygulamalıydı ve okuyucuyu 

PostBoy olarak 
değiştirip yayın hayatını sürdürüyordu), okuyucuların haber ve yorum yazıp kendilerine 
ulaştırmaları için, bir sayfası tamamen boş olarak yayınlamaktaydı (Conboy, 2004: 58).  

alma olanağı bulunuyordu. 
Burjuva kamusal alanı ve erken dönem gazeteciliği üzerine çalışanların çözümlediği manzara, 

eleştirel pedagoji anlayışının başat olduğu bir medya okuryazarlığı dersliğine benzetilebilir. 
gibi yazar ve düşünürlerin, aynı zamanda Londra basınında gazeteci 

olarak çalışması ise, bu duruma katkı sağlamış entellektüel desteğin örnekleridir (Conboy, 2004: 72). 
Erken dönem gazeteciliği açısından gazeteci, yazar ve okuyucu arasındaki ayrımların keskin olmayışı, 
burjuva medya okuryazarlığı kavramını gerçekleyen başka dayanaklar da sunmaktadır.   

Haber almak ya da okuyucunun isteğini öğrenmek için gazeteci ve yazarlar aynı kahvehanelere devam 
şterilerin mekânlar arasındaki tercihinde 

Dahası, bazı okuyucular, bilgisi ve hitabet gücüyle öne 
çıkmış; tartışmalar sırasında diğerlerini etkilemiştir. Bunlar, aynı kahvehaneye devam eden yazarları 

ir sonraki baskısının içeriğini etkiliyordu. Aksi durumda, okuyucunun gazeteyi 

anlatıma da katkı yaptı. 
yorum gazeteleri çıkarttılar. 

The Lloyd’s List, bağımsız bir 
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Habermas’ın kamusal alan modeli; kahvehanelerdeki tartışmaları merkeze almaktadır; ayrıca edebiyat 
ve felsefe yazınının, en az gazeteler kadar önemli ol
38).  Buna karşın, basın tarihi araştırmacıları arasında haber yayıncılığını en önemli unsur olarak kabul 
edenler vardır. Fritz Levy’e (1999: 32
gazetelerindeki söylem kamusal alanın kendisiydi. Gazetelerde başat olan söylem burjuvazinin 
tezlerine meşruluk sağlamış ve gelişim, okuyucu ile etkileşim halinde yaşanmıştır. Levy’e göre, 
döneme özgü alımlama ve yeniden üretim süreçleri ekseninde eleştirel düşünce, me
tartışan toplulukların arasında gelişmiş ve medya, bu toplulukların eğitimine büyük katkı sağlamıştır. 

Okuyucular her zaman; basılı materyale dayalı tartışmalardan geliştirdikleri anlamı, kendi 
açılarından sonuna dek götürme yetisine sahipt
yoluyla, on yedinci yüzyıl İngiltere’sinde bilgiye dayalı, ussal ve nedensel düşüncenin 
gelişmesine belki en büyük katkıyı yaptılar (Levy, 1999:133).

Dünya karşısında kendini tanımlamak için yapılanlar temeld
müzakereler üzerinden diyalektik bir çerçevede yürümüştür. Öte yandan, Aydınlanma boyunca 
çatışma ve uzlaşılar üzerinde ilerleyen iletişim süreçleri, önceki çağlardan farklı olarak basılı metinleri 
kullanma olanağına sahipti. Kitle iletişiminin uzaklıkları aşma işlevi, kıta boyunca belirleyici olmuştur 
(Habermas, 1992: 55). Kamusal bilinç, uzaklardaki benzerleriyle haberleşebildi, basılı metinlerle 
beslenen tartışmalar yeni metinlere içerik sağladı, uzak mesafelere ulaştı 
bağlamda, düşüncelerin çatıştığı soyut toplumsal mekân; devletin giremediği, kendi normlarına tabi 
otonom ve somut bir varlığa dönüşmüştür. Ticari burjuvazinin kendini gerçekleştirme süreci, siyasal
eleştirel okuryazarlık hareketidir ve günümüz için model oluşturmaktadır.

Ekonomi Politik Açısından Okuyucu Sadakati

On sekizinci yüzyıl Avrupa kentlerinde, iktidarlar siyasal tartışmaları başıbozukluk kaynağı olmakla 
suçlamışsa da burjuva kamuoyu, eleştirel ve seviyelidir. Eleştirel kamusal akıl, dönemin başat 
öznesidir (Timur, 2008: 10 ve 13). Burjuvazinin kendisini ge
hakkında tartışan bireylerin ortak aklı bulması ve gündemi üretmesiyle bağlantılıdır. Böylece, 
toplumsal müzakere süreçleri kuşaklar boyunca aktarılan bir bilinçle ve bağlamını koruyarak 
sürmüştür. Bu durum açısından 
(Habermas, 1992: 13 ve 24). Basın, söylem üzerinden verdiği mücadelede burjuvazinin iktidar 
sınıflarına karşı hem aracı hem de (uzamsal olmayan ve soyut) mekânı olmuştur. Burjuva eleştirel 
medya okuryazarlığı ise, basını yapısal bir araç şeklinde kullanmanın yöntemi ve 
şeklinde betimlenebilir.  

Sanayileşme öncesi süreçte, iktidarların uygulamaya koyduğu vergiler ve yayıncılık imtiyazı almaya 
getirilen kurallar maliyetleri arttırdığ
azalmamıştır. Bu arada, yaygın gazeteler çekingen bir üslup takınsalar da ruhsatsız/kanun dışı yayınlar 
daha sert bir tarzda düşüncelerini yaymayı sürdürdüler. Ruhsatsız yayınlar önce, Amerikan 
devriminde; on dokuzuncu yüzyılda ise, radikal işçi sınıfı gazeteciliğinin başlangıcında etkili oldular 
(Conboy, 2004: 77).   
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Habermas’ın kamusal alan modeli; kahvehanelerdeki tartışmaları merkeze almaktadır; ayrıca edebiyat 
ve felsefe yazınının, en az gazeteler kadar önemli olduğu görüşünü içermektedir (Habermas, 1992: 
38).  Buna karşın, basın tarihi araştırmacıları arasında haber yayıncılığını en önemli unsur olarak kabul 
edenler vardır. Fritz Levy’e (1999: 32-33) göre, kamusal alan soyuttu ve on sekizinci yüzyıl 

ki söylem kamusal alanın kendisiydi. Gazetelerde başat olan söylem burjuvazinin 
tezlerine meşruluk sağlamış ve gelişim, okuyucu ile etkileşim halinde yaşanmıştır. Levy’e göre, 
döneme özgü alımlama ve yeniden üretim süreçleri ekseninde eleştirel düşünce, me
tartışan toplulukların arasında gelişmiş ve medya, bu toplulukların eğitimine büyük katkı sağlamıştır. 

Okuyucular her zaman; basılı materyale dayalı tartışmalardan geliştirdikleri anlamı, kendi 
açılarından sonuna dek götürme yetisine sahiptiler. Gazeteler tartışmalara yaptıkları bu etki 
yoluyla, on yedinci yüzyıl İngiltere’sinde bilgiye dayalı, ussal ve nedensel düşüncenin 
gelişmesine belki en büyük katkıyı yaptılar (Levy, 1999:133). 

Dünya karşısında kendini tanımlamak için yapılanlar temelde, eleştirel tartışma ve toplumsal 
müzakereler üzerinden diyalektik bir çerçevede yürümüştür. Öte yandan, Aydınlanma boyunca 
çatışma ve uzlaşılar üzerinde ilerleyen iletişim süreçleri, önceki çağlardan farklı olarak basılı metinleri 

pti. Kitle iletişiminin uzaklıkları aşma işlevi, kıta boyunca belirleyici olmuştur 
(Habermas, 1992: 55). Kamusal bilinç, uzaklardaki benzerleriyle haberleşebildi, basılı metinlerle 
beslenen tartışmalar yeni metinlere içerik sağladı, uzak mesafelere ulaştı ve yeni haberler üretti. Bu 
bağlamda, düşüncelerin çatıştığı soyut toplumsal mekân; devletin giremediği, kendi normlarına tabi 
otonom ve somut bir varlığa dönüşmüştür. Ticari burjuvazinin kendini gerçekleştirme süreci, siyasal

tidir ve günümüz için model oluşturmaktadır. 

Ekonomi Politik Açısından Okuyucu Sadakati 

On sekizinci yüzyıl Avrupa kentlerinde, iktidarlar siyasal tartışmaları başıbozukluk kaynağı olmakla 
suçlamışsa da burjuva kamuoyu, eleştirel ve seviyelidir. Eleştirel kamusal akıl, dönemin başat 
öznesidir (Timur, 2008: 10 ve 13). Burjuvazinin kendisini gerçekleştirme süreci, okunan bilgi 
hakkında tartışan bireylerin ortak aklı bulması ve gündemi üretmesiyle bağlantılıdır. Böylece, 
toplumsal müzakere süreçleri kuşaklar boyunca aktarılan bir bilinçle ve bağlamını koruyarak 
sürmüştür. Bu durum açısından eleştirel yargılama üzerine deneyim ve alıştırma önemlidir 
(Habermas, 1992: 13 ve 24). Basın, söylem üzerinden verdiği mücadelede burjuvazinin iktidar 
sınıflarına karşı hem aracı hem de (uzamsal olmayan ve soyut) mekânı olmuştur. Burjuva eleştirel 

arlığı ise, basını yapısal bir araç şeklinde kullanmanın yöntemi ve kolektif bilincin dili

Sanayileşme öncesi süreçte, iktidarların uygulamaya koyduğu vergiler ve yayıncılık imtiyazı almaya 
getirilen kurallar maliyetleri arttırdığı için gazete fiyatları yükselmiş; ancak, gazete okurluğu 
azalmamıştır. Bu arada, yaygın gazeteler çekingen bir üslup takınsalar da ruhsatsız/kanun dışı yayınlar 
daha sert bir tarzda düşüncelerini yaymayı sürdürdüler. Ruhsatsız yayınlar önce, Amerikan 

iminde; on dokuzuncu yüzyılda ise, radikal işçi sınıfı gazeteciliğinin başlangıcında etkili oldular 

Habermas’ın kamusal alan modeli; kahvehanelerdeki tartışmaları merkeze almaktadır; ayrıca edebiyat 
duğu görüşünü içermektedir (Habermas, 1992: 

38).  Buna karşın, basın tarihi araştırmacıları arasında haber yayıncılığını en önemli unsur olarak kabul 
33) göre, kamusal alan soyuttu ve on sekizinci yüzyıl 

ki söylem kamusal alanın kendisiydi. Gazetelerde başat olan söylem burjuvazinin 
tezlerine meşruluk sağlamış ve gelişim, okuyucu ile etkileşim halinde yaşanmıştır. Levy’e göre, 
döneme özgü alımlama ve yeniden üretim süreçleri ekseninde eleştirel düşünce, metinler üzerine 
tartışan toplulukların arasında gelişmiş ve medya, bu toplulukların eğitimine büyük katkı sağlamıştır.  

Okuyucular her zaman; basılı materyale dayalı tartışmalardan geliştirdikleri anlamı, kendi 
iler. Gazeteler tartışmalara yaptıkları bu etki 

yoluyla, on yedinci yüzyıl İngiltere’sinde bilgiye dayalı, ussal ve nedensel düşüncenin 

e, eleştirel tartışma ve toplumsal 
müzakereler üzerinden diyalektik bir çerçevede yürümüştür. Öte yandan, Aydınlanma boyunca 
çatışma ve uzlaşılar üzerinde ilerleyen iletişim süreçleri, önceki çağlardan farklı olarak basılı metinleri 

pti. Kitle iletişiminin uzaklıkları aşma işlevi, kıta boyunca belirleyici olmuştur 
(Habermas, 1992: 55). Kamusal bilinç, uzaklardaki benzerleriyle haberleşebildi, basılı metinlerle 

ve yeni haberler üretti. Bu 
bağlamda, düşüncelerin çatıştığı soyut toplumsal mekân; devletin giremediği, kendi normlarına tabi 
otonom ve somut bir varlığa dönüşmüştür. Ticari burjuvazinin kendini gerçekleştirme süreci, siyasal-

On sekizinci yüzyıl Avrupa kentlerinde, iktidarlar siyasal tartışmaları başıbozukluk kaynağı olmakla 
suçlamışsa da burjuva kamuoyu, eleştirel ve seviyelidir. Eleştirel kamusal akıl, dönemin başat 

rçekleştirme süreci, okunan bilgi 
hakkında tartışan bireylerin ortak aklı bulması ve gündemi üretmesiyle bağlantılıdır. Böylece, 
toplumsal müzakere süreçleri kuşaklar boyunca aktarılan bir bilinçle ve bağlamını koruyarak 

üzerine deneyim ve alıştırma önemlidir 
(Habermas, 1992: 13 ve 24). Basın, söylem üzerinden verdiği mücadelede burjuvazinin iktidar 
sınıflarına karşı hem aracı hem de (uzamsal olmayan ve soyut) mekânı olmuştur. Burjuva eleştirel 

kolektif bilincin dili 

Sanayileşme öncesi süreçte, iktidarların uygulamaya koyduğu vergiler ve yayıncılık imtiyazı almaya 
ı için gazete fiyatları yükselmiş; ancak, gazete okurluğu 

azalmamıştır. Bu arada, yaygın gazeteler çekingen bir üslup takınsalar da ruhsatsız/kanun dışı yayınlar 
daha sert bir tarzda düşüncelerini yaymayı sürdürdüler. Ruhsatsız yayınlar önce, Amerikan 

iminde; on dokuzuncu yüzyılda ise, radikal işçi sınıfı gazeteciliğinin başlangıcında etkili oldular 
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Modern çağın başında; tekelleşme dışındaki güncel kapitalist olgular (devletin düzenleyici rolü, 
reklamcılığın etkisi/gazeteciliğin ti
yararlanılabilir durumdaydı. Devletlerin, kapitalizmin ve teknolojinin gelişimi bağlamında bu etkenler, 
günümüzde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ancak, sanayi toplumlarının modernliğinden önce, 
farklı nitelikte bir medya var olmuş ve farklı bir amaca hizmet edebilmiştir. Medya okuryazarlığı, 
medyanın tarihsel süreçteki gelişiminin ya da dönüşümünün açıklanması için çözümlemelere katılması 
gereken bir unsurdur. 

Habermas’ın Modernliğe Eleştirisi Bağl

Habermas’ın yaşam-dünyası tanımı; dünyadaki olgulara ve yaşama anlam verme, meşru olanı 
kararlaştırma, karşılıklı anlama gibi nitelikleri çerçevesinde, Alman fenomonoloji çalışmalarının 
tanımıyla örtüşmektedir (Habermas, 1987a
kavramları, eşitsiz dağılım ve bilişsel sömürgeleşme gibi sorunlar çerçevesinde ele almıştır. Böylece, 
toplumsal işleyişini insan iletişimi temelinde açıklayan yeni bir sosyoloji inşa etme gereksinimine 
vurgu yapmaktadır (Habermas, 1987a: ix). 

Modernlik, toplumu organik totalite olarak kabullenen bir yaklaşıma ve bunun yansıması olan sisteme 
bağımlıdır. Örgütlü çıkar ve güç ilişkilerini üretmeye dayalı 
yaşam-dünyasından ayrıdır (Habermas, 1987b: 113 ve 118). Sistem, yaşam
alarak bireylerin bilişsel gelişimini ve toplumsallaşma biçimlerini etkilemektedir. 

Yaşam-dünyası, bireylerin çevresindeki gerç
olup olmadığı konusunda ölçütler sağlar (Habermas, 1987a: 34).  Bu çerçevede
düşünme öncesi uzlaşı yardımıyla yararlı, etkili, doğru ve meşru olanı bir arada belirlemeyi olas
kılmaktadır. Sistemin meşru ve akılcı olma ölçütleri ise, araçsal akıl ve çıkara
temelindedir. Dolayısıyla Habermas’ın eleştirisinin yararlı, iyi ve doğru tanımlarına yönelik ölçütler 
arasındaki bağlantıları koparan bir modernlik anlay

Yaşam-dünyası insan türünün evrensel eğilimlerinden doğmaktadır; sistem ise, ekonomi politiğin 
konusu olan ilişkiler çerçevesinde dönemsel ve stratejiktir. Günümüz modern toplumlarının sistemi, 
on dokuzuncu yüzyıldaki kapitalist sanayi toplumundan doğmuştur. Bu toplumun bireylere ve 
eylemlere değer biçmek ya da olgulara anlam vermek için kullandığı ölçütler, dünya algısının bir 
biçimi olarak modern sisteme karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, sistem görünürde örgütlenme ve ili
biçimlerinden oluştuğu halde, sistemi yeniden üreten süreçler en fazla iletişim alanında 
gözlenmektedir. Modern bireyler, karşı karşıya kaldıkları eylemlere, çoğu kez zorla ya da stratejik 
kandırmayla rıza gösteren nesneler konumundadır. Bu durumda, ey
vermek ya da bu amaçla eleştirel ölçütler geliştirmek için kullanılabilecek yollar kapanmaktadır. 
Sonuç, toplumsal kriz halinin sürekli olması ve sosyo
(Habermas, 1987b: 144). Bir başka deyişle, iletişimsel akla ve eleştirel düşünmeye duyulan 
gereksinim, özgürlüğe ve sağlıklı toplumsallaşmaya duyulan gereksinimdir.

                                                             
5Post fordist dönem için sayılan bu öğeler, temel kaynak olarak kabul
Graham Murdock ve Peter Golding, “For a political economy of mass communications”,
1973(2), 205-234. 
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Modern çağın başında; tekelleşme dışındaki güncel kapitalist olgular (devletin düzenleyici rolü, 
reklamcılığın etkisi/gazeteciliğin ticari karakteri ve magazinleşme-5) basın için geçerli ya da 
yararlanılabilir durumdaydı. Devletlerin, kapitalizmin ve teknolojinin gelişimi bağlamında bu etkenler, 
günümüzde olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ancak, sanayi toplumlarının modernliğinden önce, 

rklı nitelikte bir medya var olmuş ve farklı bir amaca hizmet edebilmiştir. Medya okuryazarlığı, 
medyanın tarihsel süreçteki gelişiminin ya da dönüşümünün açıklanması için çözümlemelere katılması 

Habermas’ın Modernliğe Eleştirisi Bağlamında Burjuva Yaşam-Dünyası  

dünyası tanımı; dünyadaki olgulara ve yaşama anlam verme, meşru olanı 
kararlaştırma, karşılıklı anlama gibi nitelikleri çerçevesinde, Alman fenomonoloji çalışmalarının 
tanımıyla örtüşmektedir (Habermas, 1987a: 69-71; 1987b: 74). Ancak, fenomonolojiyle ilgili 
kavramları, eşitsiz dağılım ve bilişsel sömürgeleşme gibi sorunlar çerçevesinde ele almıştır. Böylece, 
toplumsal işleyişini insan iletişimi temelinde açıklayan yeni bir sosyoloji inşa etme gereksinimine 

rgu yapmaktadır (Habermas, 1987a: ix).  

Modernlik, toplumu organik totalite olarak kabullenen bir yaklaşıma ve bunun yansıması olan sisteme 
bağımlıdır. Örgütlü çıkar ve güç ilişkilerini üretmeye dayalı sistemin belirlediği algısal pratikler, 

dünyasından ayrıdır (Habermas, 1987b: 113 ve 118). Sistem, yaşam-dünyasını baskı altına 
alarak bireylerin bilişsel gelişimini ve toplumsallaşma biçimlerini etkilemektedir.  

dünyası, bireylerin çevresindeki gerçekliği tanımlamakta; ayrıca, eylemlerin rasyonel ve ahlaki 
olup olmadığı konusunda ölçütler sağlar (Habermas, 1987a: 34).  Bu çerçevede iletişimsel akılcılık

yardımıyla yararlı, etkili, doğru ve meşru olanı bir arada belirlemeyi olas
kılmaktadır. Sistemin meşru ve akılcı olma ölçütleri ise, araçsal akıl ve çıkara-dönük amaçlı eylem 
temelindedir. Dolayısıyla Habermas’ın eleştirisinin yararlı, iyi ve doğru tanımlarına yönelik ölçütler 
arasındaki bağlantıları koparan bir modernlik anlayışını sorguladığı söylenebilir.  

dünyası insan türünün evrensel eğilimlerinden doğmaktadır; sistem ise, ekonomi politiğin 
konusu olan ilişkiler çerçevesinde dönemsel ve stratejiktir. Günümüz modern toplumlarının sistemi, 

alist sanayi toplumundan doğmuştur. Bu toplumun bireylere ve 
eylemlere değer biçmek ya da olgulara anlam vermek için kullandığı ölçütler, dünya algısının bir 
biçimi olarak modern sisteme karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, sistem görünürde örgütlenme ve ili
biçimlerinden oluştuğu halde, sistemi yeniden üreten süreçler en fazla iletişim alanında 
gözlenmektedir. Modern bireyler, karşı karşıya kaldıkları eylemlere, çoğu kez zorla ya da stratejik 
kandırmayla rıza gösteren nesneler konumundadır. Bu durumda, eylemlerin niteliğine uzlaşıyla karar 
vermek ya da bu amaçla eleştirel ölçütler geliştirmek için kullanılabilecek yollar kapanmaktadır. 
Sonuç, toplumsal kriz halinin sürekli olması ve sosyo-psikolojik patolojilerin yaygınlaşmasıdır 

r başka deyişle, iletişimsel akla ve eleştirel düşünmeye duyulan 
gereksinim, özgürlüğe ve sağlıklı toplumsallaşmaya duyulan gereksinimdir. 

ler, temel kaynak olarak kabul edilebilecek olan şu çalışmadabulunabilir
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Sistem için temel süreç olan iletişimin medyalaşması
ilişkili kabul edilebilir. Kitlesel iletişimin tüm formları gibi gazeteler de uzun zaman önce sistemin 
aygıtı haline gelmiştir.Öte yandan gazetecilik, günümüz toplumunun bütünleşme araçları arasındadır 
ya da bu yönde kullanılabilecek potansiyele sahiptir (Habermas: 1987b
kamusal alanından doğan erken dönem gazeteciliği ve kentli grupların eleştirel okuryazarlık 
yetkinlikleri Habermas’ın olgunluk dönemi çalışmaları ekseninde bir kez daha ele alınabilir.

Medyalaşma Karşısında Eleştirel Medya Okuryaza

Habermas’ın çalışmaları önceki eleştirel kuram
Aydınlanma eleştirisi ve aydınlanma idealleri ile modernlik arasındaki çelişkiler (Adorno ve 
Horkeheimer, 1995); ayrıca bilincin şeyleşmesi 
alınabilir. 1961 tarihli kamusal alanın yapısal dönüşümü
kuramı (1987a ve 1987b) söz konusu eksenin parçaları olarak değerlendirildiğinde bütüncül bir 
modernlik eleştirisi ortaya çıkmaktadır. 
nasıl gerçeklik kazanabildiği sorusu da iletişimsel eylem kuramı çerçevesinde farklı zaman ve 
coğrafyalara uygun bir açıklamaya kavuşmaktadır. 

Aydınlanma dönemi burjuvazisi, gazeteci
yaklaşımıyla anlam vermiş ve eylemlerinin meşruluğunu savunabilmiştir. Gazete okuyuculuğu 
üzerinden gerçekleşen eleştirel medya okuryazarlığı, burjuva kamusal alanındaki yaşam
iletişimsel rasyonelliğin görünümleri arasında kabul edilebilir. Baskı ya da yönlendirmeye direnen 
eleştirellik ve bu eleştirelliğin belirlediği kolektif bilinç de kentli sınıfın yaşam
yansımasıdır. Böylece burjuvazi, tarihteki rolünü üstlenmek ve kendini ger
bir eğilimi korumuştur. Söz konusu eğilim, 
çerçevesiyle sınırlandırılmayan tercihleri desteklemiş olabilir. Tacir ya da imalatçı sermayedarlar 
açısından para ve güç, siyasal içeriğin 
zorladığı oranda önemli olmuştur. Sonraki dönemde kamusal alanın yeniden feodalleşmesi ekseninde 
burjuvazi haz dünyasına kapanmıştır (Habermas, 1992). Sermaye ölçeği çok daha büyüyen sanayi 
burjuvazisinin dünya algısı değişmiştir ve olguların algısal karşılığı farklıdır.

SONUÇ 

Basının sistemin iletişim aygıtına dönüşmediği; aksine kamusal alanın kontrolünde olabildiği 
koşullarda, günümüzde eleştirel medya okuryazarlığı çerçevesine giren yetkinliklerin ok
tarafından geliştirildiği düşüncesi bu çalışmanın temel savıdır. Çok sayıda tanım ve yaklaşım arasında 
parçalanmış medya okuryazarlığı alanı, burjuva medya okuryazarlığı temelinde geçerli bir kurama ve 
temel üzerinde uzlaşılmış eğitim izlenc
eleştirel düşünme yetkinlikleri, bireylerin sistem karşısında yaşam
medyanın önerdikleri dışında, kendi eleştirel edimlerini bulmalarıdır.
dönük eğitim, katılımcıların/öğrencilerin tarihsel süreçte kendi rollerini belirlemesi ve etkin 
özneler/yurttaşlar olmak için ilk adımı atmaları olarak düşünülmelidir. 

Medya okuryazarlığı, siyasal ve kültürel anlamda eleştirel olmalı ve kapsadığı yetk
dünyasının tanımıyla örtüşmelidir. Böylece, medya okuryazarlığı eğitimi söz konusu olduğunda temel 
kavramlar, “(bireysel ya da örgütsel) çıkara dönük olmayan; sorgulama, uzlaşı ve iletişim yetileri” ile 
sağlıklı toplumsallaşma temelindeki “d
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iletişimin medyalaşması, öncelikli olarak, yayıncılığın mevcut durumuyla 
edilebilir. Kitlesel iletişimin tüm formları gibi gazeteler de uzun zaman önce sistemin 

aygıtı haline gelmiştir.Öte yandan gazetecilik, günümüz toplumunun bütünleşme araçları arasındadır 
ya da bu yönde kullanılabilecek potansiyele sahiptir (Habermas: 1987b: 330). Böylece, burjuva 
kamusal alanından doğan erken dönem gazeteciliği ve kentli grupların eleştirel okuryazarlık 
yetkinlikleri Habermas’ın olgunluk dönemi çalışmaları ekseninde bir kez daha ele alınabilir.

Medyalaşma Karşısında Eleştirel Medya Okuryazarlığı 

eleştirel kuram düşünürlerinin çalışmaları ile birlikte irdelenmelidir. 
Aydınlanma eleştirisi ve aydınlanma idealleri ile modernlik arasındaki çelişkiler (Adorno ve 

bilincin şeyleşmesi kavramı (Lukács, 1991) bu çerçevede dikkate 
kamusal alanın yapısal dönüşümü (Habermas, 1992), ve iletişimsel eylem 

(1987a ve 1987b) söz konusu eksenin parçaları olarak değerlendirildiğinde bütüncül bir 
ıkmaktadır. Medya okuryazarlığı yetkinlerinin burjuva kamusallığı içinde 

nasıl gerçeklik kazanabildiği sorusu da iletişimsel eylem kuramı çerçevesinde farklı zaman ve 
coğrafyalara uygun bir açıklamaya kavuşmaktadır.  

Aydınlanma dönemi burjuvazisi, gazetecilik başta olmak üzere birçok toplumsal olguya kendi 
yaklaşımıyla anlam vermiş ve eylemlerinin meşruluğunu savunabilmiştir. Gazete okuyuculuğu 
üzerinden gerçekleşen eleştirel medya okuryazarlığı, burjuva kamusal alanındaki yaşam

syonelliğin görünümleri arasında kabul edilebilir. Baskı ya da yönlendirmeye direnen 
eleştirellik ve bu eleştirelliğin belirlediği kolektif bilinç de kentli sınıfın yaşam
yansımasıdır. Böylece burjuvazi, tarihteki rolünü üstlenmek ve kendini gerçekleştirmek yönünde güçlü 
bir eğilimi korumuştur. Söz konusu eğilim, araçsal akılcılık ve çıkaradönük-
çerçevesiyle sınırlandırılmayan tercihleri desteklemiş olabilir. Tacir ya da imalatçı sermayedarlar 
açısından para ve güç, siyasal içeriğin muhatabı olmayı sağladığı ve aristokrasiyi müzakereye 
zorladığı oranda önemli olmuştur. Sonraki dönemde kamusal alanın yeniden feodalleşmesi ekseninde 
burjuvazi haz dünyasına kapanmıştır (Habermas, 1992). Sermaye ölçeği çok daha büyüyen sanayi 

in dünya algısı değişmiştir ve olguların algısal karşılığı farklıdır. 

Basının sistemin iletişim aygıtına dönüşmediği; aksine kamusal alanın kontrolünde olabildiği 
koşullarda, günümüzde eleştirel medya okuryazarlığı çerçevesine giren yetkinliklerin ok
tarafından geliştirildiği düşüncesi bu çalışmanın temel savıdır. Çok sayıda tanım ve yaklaşım arasında 
parçalanmış medya okuryazarlığı alanı, burjuva medya okuryazarlığı temelinde geçerli bir kurama ve 
temel üzerinde uzlaşılmış eğitim izlencelerine kavuşturulabilir. Bu eksende eleştirel bilinç ya da 
eleştirel düşünme yetkinlikleri, bireylerin sistem karşısında yaşam-dünyalarını fark etmeleri ve 
medyanın önerdikleri dışında, kendi eleştirel edimlerini bulmalarıdır. Eleştirel düşünme kazanımlar

katılımcıların/öğrencilerin tarihsel süreçte kendi rollerini belirlemesi ve etkin 
özneler/yurttaşlar olmak için ilk adımı atmaları olarak düşünülmelidir.  

Medya okuryazarlığı, siyasal ve kültürel anlamda eleştirel olmalı ve kapsadığı yetkinlikler yaşam
dünyasının tanımıyla örtüşmelidir. Böylece, medya okuryazarlığı eğitimi söz konusu olduğunda temel 
kavramlar, “(bireysel ya da örgütsel) çıkara dönük olmayan; sorgulama, uzlaşı ve iletişim yetileri” ile 
sağlıklı toplumsallaşma temelindeki “doğal ön kabullerin yansımaları” çerçevesinde özetlenebilir 

, öncelikli olarak, yayıncılığın mevcut durumuyla 
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düşünürlerinin çalışmaları ile birlikte irdelenmelidir. 
Aydınlanma eleştirisi ve aydınlanma idealleri ile modernlik arasındaki çelişkiler (Adorno ve 

(Lukács, 1991) bu çerçevede dikkate 
iletişimsel eylem 

(1987a ve 1987b) söz konusu eksenin parçaları olarak değerlendirildiğinde bütüncül bir 
Medya okuryazarlığı yetkinlerinin burjuva kamusallığı içinde 

nasıl gerçeklik kazanabildiği sorusu da iletişimsel eylem kuramı çerçevesinde farklı zaman ve 

lik başta olmak üzere birçok toplumsal olguya kendi 
yaklaşımıyla anlam vermiş ve eylemlerinin meşruluğunu savunabilmiştir. Gazete okuyuculuğu 
üzerinden gerçekleşen eleştirel medya okuryazarlığı, burjuva kamusal alanındaki yaşam-dünyasının ve 

syonelliğin görünümleri arasında kabul edilebilir. Baskı ya da yönlendirmeye direnen 
eleştirellik ve bu eleştirelliğin belirlediği kolektif bilinç de kentli sınıfın yaşam-dünyasının 

çekleştirmek yönünde güçlü 
-amaçlı eylem 

çerçevesiyle sınırlandırılmayan tercihleri desteklemiş olabilir. Tacir ya da imalatçı sermayedarlar 
muhatabı olmayı sağladığı ve aristokrasiyi müzakereye 

zorladığı oranda önemli olmuştur. Sonraki dönemde kamusal alanın yeniden feodalleşmesi ekseninde 
burjuvazi haz dünyasına kapanmıştır (Habermas, 1992). Sermaye ölçeği çok daha büyüyen sanayi 

Basının sistemin iletişim aygıtına dönüşmediği; aksine kamusal alanın kontrolünde olabildiği 
koşullarda, günümüzde eleştirel medya okuryazarlığı çerçevesine giren yetkinliklerin okuyucu grupları 
tarafından geliştirildiği düşüncesi bu çalışmanın temel savıdır. Çok sayıda tanım ve yaklaşım arasında 
parçalanmış medya okuryazarlığı alanı, burjuva medya okuryazarlığı temelinde geçerli bir kurama ve 

eleştirel bilinç ya da 
dünyalarını fark etmeleri ve 

Eleştirel düşünme kazanımlarına 
katılımcıların/öğrencilerin tarihsel süreçte kendi rollerini belirlemesi ve etkin 

inlikler yaşam-
dünyasının tanımıyla örtüşmelidir. Böylece, medya okuryazarlığı eğitimi söz konusu olduğunda temel 
kavramlar, “(bireysel ya da örgütsel) çıkara dönük olmayan; sorgulama, uzlaşı ve iletişim yetileri” ile 

oğal ön kabullerin yansımaları” çerçevesinde özetlenebilir 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Gazetecilik Araştırmaları / Journalism Studies
  
 
(Habermas, 1987b: 74). Erken dönem gazeteciliği, bu çerçevede bir araya gelen bireylerin 
öncülüğünde ortaya çıkmış ve gazetecilik uzun zaman kamusal alanın parçası olmuştur. 
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ve Horkheimer, M. (1995).Aydınlanmanın diyalektiği: Felsefi fragmanlar
Özügül) İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 

Christ W. ve Potter, W. J. (1998). Media literacy, media education, and the academy. 
15.                          

Britons: Forging the nation 1707–1837. (Revised Edition). New Haven: Yale 

Journalism: A critical history. London: Sage Publications.  

Civil society: The critical history of an idea. (Çev: New York: NYU Press.

The Theory of communicative action: Reason and the rationalization of society, 
. (İng. Çev. T. McCarthy ve J. Habermas. Boston, MA: Beacon Press. 

The Theory of communicative action: Lifeworld and system
. (İng. Çev: T. McCarthy ve J. Habermas). Boston, MA: Beacon 

The Structural Transformation of the Public Sphere. Cambridge: Polity Press.

The Press in English Society from the Seventeenth to the Nineteenth 
. Toronto: London and Toronto Assoc. Univ.  Presses. 

Kant, I. (2001). Answering the question: What is enlightenment? (İng. Çev ve Ed: A.Wood ve T. K. 
Basic writings of Immanuel Kant. Toronto: Random House Inc., 135-142.

Levy, F. J. (1999). The decorum of news. (Ed:. J. Raymond)News, newspapers and society in early 
. London: Frank Cass Publications Co. 

History& Class consciousness: Studies in Marxist dialectics. 
Livingstone). Massautches: MIT Press. 

Murdock, G. ve Golding P. (1973). For a political economy of mass communications. 

ia literacy: A cognitive approach. New York: Sage 

Raymond, J. (1999). The newspaper, public opinion, and the public sphere in the  
News, newspapers and society in Early  Modern Britain

s Publications Co. 

Habermas’ı okumak. İstanbul: Yordam Kitap. 

Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu. (Çev. Z. Aruoba).  İstanbul:

Erken dönem gazeteciliği, bu çerçevede bir araya gelen bireylerin 
öncülüğünde ortaya çıkmış ve gazetecilik uzun zaman kamusal alanın parçası olmuştur.  

Aydınlanmanın diyalektiği: Felsefi fragmanlar (Çev: O. 

Christ W. ve Potter, W. J. (1998). Media literacy, media education, and the academy. Journal of 

. (Revised Edition). New Haven: Yale 

. (Çev: New York: NYU Press. 

The Theory of communicative action: Reason and the rationalization of society, 

communicative action: Lifeworld and system-A Critique of 
. (İng. Çev: T. McCarthy ve J. Habermas). Boston, MA: Beacon 

. Cambridge: Polity Press. 

The Press in English Society from the Seventeenth to the Nineteenth 

Kant, I. (2001). Answering the question: What is enlightenment? (İng. Çev ve Ed: A.Wood ve T. K. 
142. 

News, newspapers and society in early 

. (İng. Çev: R. 

Murdock, G. ve Golding P. (1973). For a political economy of mass communications. The Socialist 

 Publications. 

 seventeenth 
Modern Britain. 

İstanbul:Hil Yayınları. 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Gazetecilik Araştırmaları / Journalism Studies
  
 

Televizyon Haberlerinde Öteki’nin Sunumu: Suriyeli Sığınmacılar
 

Ali ÖZTÜRK,Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, aliozturk@ayvansaray.edu.tr

 

Özet 
 

Tanım olarak öteki kimdir? sorusu
siyasal gibi birçok disiplinin araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ötekinin, medyada ve 
özellikle de televizyonda nasıl temsil edildiğinin ortaya konulması bu konularla uğraş
sosyal ve politik aktörler ve akademik çevreler için büyük önem taşımaktadır. 
 
Televizyonların öteki kimliğinin oluşum ve temsil ediliş biçimlerinin oluşturduğu, ön yargıların 
yayılmasında büyük rol oynadığı göz önünde bulunulduğunda, olumsuzlayan temsillerin sığınmacılara 
yönelik dışlayıcı ve ötekileştirici söylemin yayılmasına yol 
yılında Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte, yaşadıkları yerleri terk edip Türkiye’ye gelen Suriyeli 
sığınmacıların televizyon haberlerinde nasıl temsil edildikleri büyük önem taşımaktadır. 
 
Bu çalışmanın amacı, televizyon haberlerinde söylem varlığının “ötekileştirme” üzerinden anlama ve 
yorumlanmasıdır. Çalışma Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından 5 tanesinin ana haber 
bültenleri üzerinden yapılmış ve bu televizyon kanallarının seçimi, izle
belirlenmiştir.  Mevcut kanallar; Fox TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV’dir. İncelenen haberler 1 
Temmuz - 15 Temmuz 2016 tarihleri arası, ana haber bültenlerinde Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak 
yayınlanan haberleri kapsamaktadır.
 
“Suriyeli, Mülteciler, Sığınmacı, Göçmen, Suriyeli Misafirler” anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, 
Suriyeli sığınmacıların haberleştirildiği 46 haber tespit edilmiş ve analizler bu haberler üzerinden 
yapılmıştır. Öncelikle konuyla il
gruplandırmalar yapılmıştır. Bununla yapılmak istenen Suriyeli sığınmacıların haber bültenlerinde nasıl 
ele alındığına dair nicel veriler oluşturmaktır. Çalışmada belirlenen haberlerin nasıl bir 
verildiğini göstermek, mevcut haberlerin dili ve söylem ilişkisini ortaya koymak amacıyla Van Dijk’in 
eleştirel söylem analizi kullanılmıştır.
 
Anahtar kelimeler: Televizyon, öteki, ötekileştirme, Suriyeliler, Suriyeli mülteciler, Suriyeli
sığınmacılar 

 

The Other's presentation in television news

Abstract 
 

Who is the other by definition? This question, in connection with the concept of social identity, is the 
subject of research in many fields such as economics, socio
presenting The Other in the media, and especially on television, is of great importance for researchers of 
social and political actors dealing with this topic and for academic circles as well. 
 
The codes and symbols conveyed through TV have an important function in creating positive or negative 
impressions regarding an individual, a group, or a community in the social memory. The television, by 
highlighting certain values, lifestyles and behavior patterns, 
memory about these features of the existing models. This validates further the idea of Stuart Hall, who 

claims that media has more of a constructive rather than a reflective role
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Televizyon Haberlerinde Öteki’nin Sunumu: Suriyeli Sığınmacılar

Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, aliozturk@ayvansaray.edu.tr
aliiozturk@hotmail.com 

Tanım olarak öteki kimdir? sorusu kimlik kavramıyla bağlantılı olarak toplumsal, ekonomik,  sosyoloji, 
siyasal gibi birçok disiplinin araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ötekinin, medyada ve 
özellikle de televizyonda nasıl temsil edildiğinin ortaya konulması bu konularla uğraş
sosyal ve politik aktörler ve akademik çevreler için büyük önem taşımaktadır.  

Televizyonların öteki kimliğinin oluşum ve temsil ediliş biçimlerinin oluşturduğu, ön yargıların 
yayılmasında büyük rol oynadığı göz önünde bulunulduğunda, olumsuzlayan temsillerin sığınmacılara 
yönelik dışlayıcı ve ötekileştirici söylemin yayılmasına yol açabileceği düşünülebilir. Bu bağlamda 2011 
yılında Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte, yaşadıkları yerleri terk edip Türkiye’ye gelen Suriyeli 
sığınmacıların televizyon haberlerinde nasıl temsil edildikleri büyük önem taşımaktadır.  

cı, televizyon haberlerinde söylem varlığının “ötekileştirme” üzerinden anlama ve 
yorumlanmasıdır. Çalışma Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından 5 tanesinin ana haber 
bültenleri üzerinden yapılmış ve bu televizyon kanallarının seçimi, izlenme oranları göz önünde tutularak 
belirlenmiştir.  Mevcut kanallar; Fox TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV’dir. İncelenen haberler 1 

15 Temmuz 2016 tarihleri arası, ana haber bültenlerinde Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak 
ri kapsamaktadır. 

“Suriyeli, Mülteciler, Sığınmacı, Göçmen, Suriyeli Misafirler” anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, 
Suriyeli sığınmacıların haberleştirildiği 46 haber tespit edilmiş ve analizler bu haberler üzerinden 
yapılmıştır. Öncelikle konuyla ilgili haber videoları izlenmiş, yazılı metne dönüştürülmüş ve 
gruplandırmalar yapılmıştır. Bununla yapılmak istenen Suriyeli sığınmacıların haber bültenlerinde nasıl 
ele alındığına dair nicel veriler oluşturmaktır. Çalışmada belirlenen haberlerin nasıl bir kurgusal yapıyla 
verildiğini göstermek, mevcut haberlerin dili ve söylem ilişkisini ortaya koymak amacıyla Van Dijk’in 
eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. 

Televizyon, öteki, ötekileştirme, Suriyeliler, Suriyeli mülteciler, Suriyeli

presentation in television news: Syrian Asylum Seekers

Who is the other by definition? This question, in connection with the concept of social identity, is the 
subject of research in many fields such as economics, sociology, and political disciplines. In this context, 
presenting The Other in the media, and especially on television, is of great importance for researchers of 
social and political actors dealing with this topic and for academic circles as well.  

nd symbols conveyed through TV have an important function in creating positive or negative 
impressions regarding an individual, a group, or a community in the social memory. The television, by 
highlighting certain values, lifestyles and behavior patterns, can create a general acceptance in the social 
memory about these features of the existing models. This validates further the idea of Stuart Hall, who 

claims that media has more of a constructive rather than a reflective role. 

Televizyon Haberlerinde Öteki’nin Sunumu: Suriyeli Sığınmacılar 

Öğr. Gör., İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, aliozturk@ayvansaray.edu.tr, 

kimlik kavramıyla bağlantılı olarak toplumsal, ekonomik,  sosyoloji, 
siyasal gibi birçok disiplinin araştırma konusunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda ötekinin, medyada ve 
özellikle de televizyonda nasıl temsil edildiğinin ortaya konulması bu konularla uğraşan araştırmacı 

Televizyonların öteki kimliğinin oluşum ve temsil ediliş biçimlerinin oluşturduğu, ön yargıların 
yayılmasında büyük rol oynadığı göz önünde bulunulduğunda, olumsuzlayan temsillerin sığınmacılara 

açabileceği düşünülebilir. Bu bağlamda 2011 
yılında Suriye’de başlayan iç savaşla birlikte, yaşadıkları yerleri terk edip Türkiye’ye gelen Suriyeli 

 

cı, televizyon haberlerinde söylem varlığının “ötekileştirme” üzerinden anlama ve 
yorumlanmasıdır. Çalışma Türkiye’de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından 5 tanesinin ana haber 

nme oranları göz önünde tutularak 
belirlenmiştir.  Mevcut kanallar; Fox TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV’dir. İncelenen haberler 1 

15 Temmuz 2016 tarihleri arası, ana haber bültenlerinde Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak 

“Suriyeli, Mülteciler, Sığınmacı, Göçmen, Suriyeli Misafirler” anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, 
Suriyeli sığınmacıların haberleştirildiği 46 haber tespit edilmiş ve analizler bu haberler üzerinden 

gili haber videoları izlenmiş, yazılı metne dönüştürülmüş ve 
gruplandırmalar yapılmıştır. Bununla yapılmak istenen Suriyeli sığınmacıların haber bültenlerinde nasıl 

kurgusal yapıyla 
verildiğini göstermek, mevcut haberlerin dili ve söylem ilişkisini ortaya koymak amacıyla Van Dijk’in 

Televizyon, öteki, ötekileştirme, Suriyeliler, Suriyeli mülteciler, Suriyeli 

: Syrian Asylum Seekers 

Who is the other by definition? This question, in connection with the concept of social identity, is the 
logy, and political disciplines. In this context, 

presenting The Other in the media, and especially on television, is of great importance for researchers of 

nd symbols conveyed through TV have an important function in creating positive or negative 
impressions regarding an individual, a group, or a community in the social memory. The television, by 

can create a general acceptance in the social 
memory about these features of the existing models. This validates further the idea of Stuart Hall, who 
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Considering that TV plays a ma
representation and propagation of prejudice, it can be said that the negative representation about the 
asylum-seekers would lead to an exclusionary and alienating discourse. In this conte
seekers who left their homes and came to Turkey with the start of the civil war in Syria, in the year 2011, 
are represented in television news is of great importance. 
 
The aim of this study is to understand and interpret the presence of
concept of "alienation." In this respect, our aim is to present within a scientific frame,  the negative, 
exclusionary, and alienating perception about the Syrian asylum
news which contribute to the creation and propagation of this perception. This study is conducted on the 
five national television channels prime news broadcasts in Turkey and these television channels are 
selected by taking into consideration their ratings.  Th
Kanal D, and Star TV. The news studied are selected from the prime news bulletins broadcasted between 
July 1-July 15, 2016, which took the Syrian asylum seekers as their central topic.
 
When the "The Syrian, Syrians, Syrian refugees, asylum seekers, migrants, the Syrian guests" keywords 
are searched, within the specified dates, it was found that there was 46 news about the Syrian asylum 
seekers, and the analysis was conducted on the aforementioned news. The ne
were viewed, converted to written text and the classifications are made. This is done for the purpose of 
generating quantitative data on how the Syrian asylum seekers are addressed in the news. Accordingly, 
the critical discourse analysis of Van Dijk is implemented in order demonstrate the structural presentation 
of the selected news for our study and the relationship of language and discourse of the existing news.
 
Keywords: Media, Televison, the other, alienation, The Syrians, 

 

GİRİŞ 

Öteki kavramı, birçok disipline konu olan, farklı bakış açılarıyla değerlendirilen ancak buna karşın, 
temelinde kimliğin bir yönü olarak ben’in karşıtını ifade etmektedir. Öteki, biz olmayandır. Derilerinin 
rengi, fiziksel farklılıkları ya da konuştukları dille tanımlanırlar. (Hobsbawm, 2002: 23) Başka bir 
ifadeyle bizim dışımızda olanın ifadesidir. Ancak bir toplumsal birlik yâda topluluk söz konusu olduğu 
zaman öteki, bir toplumsal bütünlüğün bir diğerini ezm
olan bir unsur olarak ortaya çıkar. 

Bir kimlik olgusuna işaret eden öteki, birey ve topluluklar arası ilişkiler bağlamında ele alınmayı 
gerekli kılmaktadır. Hem birey hem de gruplar açısından kimlik, varlığın
dışında olana gereksinim duyar. Ancak kendi varlığını güven altına almak için ise farklı olanı öteki 
olmaya iter. Bu yaratım süreci hangi yönde olursa olsun ötekinin varlığına doğrudan bağımlıdır. 
Ancak çoğu zaman, kimliğin oluştur
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kimlik, öteki olana yaptığı vurgunun tonundan ve yönünden beslenerek 
inşa edilmektedir. (Arar, 2009: 2)  

Toplumsal hareketlere ve oluşan siyasal eğilimlerdeki değişkenliklere ba
gösterebilen öteki, yeniden yaratılabilir ve farklı şekillerde temsil ya da inşa edilebilir. Bu durum, 
ötekinin iki yönünden söz edilmeyi getirmektedir. Bunlardan birincisi, içerisinde bulunulan toplumun 
tarihi ve kültürüyle bağlantılı olarak kolektif bellekte yer bulan tarihsel ya da ideolojik ötekiler; 
ikincisi ise sosyo - politik durumun yarattığı dönemsel ötekilerdir. (Çetin, 2003: 69) 

Van Dijk’e göre dünyanın bir çok yerinde meydana gelen olaylar ve sorunların çoğuna ilişkin bilgi
edinimi ve kanaat oluşumu ağırlıklı olarak medyadan yansıyan haber söylemine dayanmaktadır. (Van 
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Considering that TV plays a major role in the formation of the identity of The Other, its forms of 
representation and propagation of prejudice, it can be said that the negative representation about the 

seekers would lead to an exclusionary and alienating discourse. In this context, how the asylum 
seekers who left their homes and came to Turkey with the start of the civil war in Syria, in the year 2011, 
are represented in television news is of great importance.  

The aim of this study is to understand and interpret the presence of television news discourse, through the 
concept of "alienation." In this respect, our aim is to present within a scientific frame,  the negative, 
exclusionary, and alienating perception about the Syrian asylum-seekers and the generation of television 

which contribute to the creation and propagation of this perception. This study is conducted on the 
five national television channels prime news broadcasts in Turkey and these television channels are 
selected by taking into consideration their ratings.  These existing channels are Fox TV, Show TV, ATV, 
Kanal D, and Star TV. The news studied are selected from the prime news bulletins broadcasted between 

July 15, 2016, which took the Syrian asylum seekers as their central topic. 

Syrians, Syrian refugees, asylum seekers, migrants, the Syrian guests" keywords 
are searched, within the specified dates, it was found that there was 46 news about the Syrian asylum 
seekers, and the analysis was conducted on the aforementioned news. The news videos on the subject 
were viewed, converted to written text and the classifications are made. This is done for the purpose of 
generating quantitative data on how the Syrian asylum seekers are addressed in the news. Accordingly, 

nalysis of Van Dijk is implemented in order demonstrate the structural presentation 
of the selected news for our study and the relationship of language and discourse of the existing news.

Media, Televison, the other, alienation, The Syrians, Syrian Refugees, Syrian asylum seekers.

Öteki kavramı, birçok disipline konu olan, farklı bakış açılarıyla değerlendirilen ancak buna karşın, 
temelinde kimliğin bir yönü olarak ben’in karşıtını ifade etmektedir. Öteki, biz olmayandır. Derilerinin 

ngi, fiziksel farklılıkları ya da konuştukları dille tanımlanırlar. (Hobsbawm, 2002: 23) Başka bir 
ifadeyle bizim dışımızda olanın ifadesidir. Ancak bir toplumsal birlik yâda topluluk söz konusu olduğu 
zaman öteki, bir toplumsal bütünlüğün bir diğerini ezmeye çalışması ya da baskı altına almasına neden 

Bir kimlik olgusuna işaret eden öteki, birey ve topluluklar arası ilişkiler bağlamında ele alınmayı 
gerekli kılmaktadır. Hem birey hem de gruplar açısından kimlik, varlığını sürdürmesi için, kendi 
dışında olana gereksinim duyar. Ancak kendi varlığını güven altına almak için ise farklı olanı öteki 
olmaya iter. Bu yaratım süreci hangi yönde olursa olsun ötekinin varlığına doğrudan bağımlıdır. 
Ancak çoğu zaman, kimliğin oluşturma sürecine etkisi, ötekinin olumsuzlanması ile 
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kimlik, öteki olana yaptığı vurgunun tonundan ve yönünden beslenerek 

Toplumsal hareketlere ve oluşan siyasal eğilimlerdeki değişkenliklere bağlı olarak farklılık 
gösterebilen öteki, yeniden yaratılabilir ve farklı şekillerde temsil ya da inşa edilebilir. Bu durum, 
ötekinin iki yönünden söz edilmeyi getirmektedir. Bunlardan birincisi, içerisinde bulunulan toplumun 

olarak kolektif bellekte yer bulan tarihsel ya da ideolojik ötekiler; 
politik durumun yarattığı dönemsel ötekilerdir. (Çetin, 2003: 69)  

Van Dijk’e göre dünyanın bir çok yerinde meydana gelen olaylar ve sorunların çoğuna ilişkin bilgi
edinimi ve kanaat oluşumu ağırlıklı olarak medyadan yansıyan haber söylemine dayanmaktadır. (Van 

jor role in the formation of the identity of The Other, its forms of 
representation and propagation of prejudice, it can be said that the negative representation about the 

xt, how the asylum 
seekers who left their homes and came to Turkey with the start of the civil war in Syria, in the year 2011, 

television news discourse, through the 
concept of "alienation." In this respect, our aim is to present within a scientific frame,  the negative, 

seekers and the generation of television 
which contribute to the creation and propagation of this perception. This study is conducted on the 

five national television channels prime news broadcasts in Turkey and these television channels are 
ese existing channels are Fox TV, Show TV, ATV, 

Kanal D, and Star TV. The news studied are selected from the prime news bulletins broadcasted between 

Syrians, Syrian refugees, asylum seekers, migrants, the Syrian guests" keywords 
are searched, within the specified dates, it was found that there was 46 news about the Syrian asylum 

ws videos on the subject 
were viewed, converted to written text and the classifications are made. This is done for the purpose of 
generating quantitative data on how the Syrian asylum seekers are addressed in the news. Accordingly, 

nalysis of Van Dijk is implemented in order demonstrate the structural presentation 
of the selected news for our study and the relationship of language and discourse of the existing news. 

Syrian Refugees, Syrian asylum seekers. 

Öteki kavramı, birçok disipline konu olan, farklı bakış açılarıyla değerlendirilen ancak buna karşın, 
temelinde kimliğin bir yönü olarak ben’in karşıtını ifade etmektedir. Öteki, biz olmayandır. Derilerinin 

ngi, fiziksel farklılıkları ya da konuştukları dille tanımlanırlar. (Hobsbawm, 2002: 23) Başka bir 
ifadeyle bizim dışımızda olanın ifadesidir. Ancak bir toplumsal birlik yâda topluluk söz konusu olduğu 

eye çalışması ya da baskı altına almasına neden 

Bir kimlik olgusuna işaret eden öteki, birey ve topluluklar arası ilişkiler bağlamında ele alınmayı 
ı sürdürmesi için, kendi 

dışında olana gereksinim duyar. Ancak kendi varlığını güven altına almak için ise farklı olanı öteki 
olmaya iter. Bu yaratım süreci hangi yönde olursa olsun ötekinin varlığına doğrudan bağımlıdır. 

ma sürecine etkisi, ötekinin olumsuzlanması ile 
gerçekleşmektedir. Dolayısıyla kimlik, öteki olana yaptığı vurgunun tonundan ve yönünden beslenerek 

ğlı olarak farklılık 
gösterebilen öteki, yeniden yaratılabilir ve farklı şekillerde temsil ya da inşa edilebilir. Bu durum, 
ötekinin iki yönünden söz edilmeyi getirmektedir. Bunlardan birincisi, içerisinde bulunulan toplumun 

olarak kolektif bellekte yer bulan tarihsel ya da ideolojik ötekiler; 

Van Dijk’e göre dünyanın bir çok yerinde meydana gelen olaylar ve sorunların çoğuna ilişkin bilgi 
edinimi ve kanaat oluşumu ağırlıklı olarak medyadan yansıyan haber söylemine dayanmaktadır. (Van 
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Dijk, 1999: 370) Önemli bir aktarım noktası olan medya, farklı olanı yok sayarak ya da stereotipler ve 
önyargılar aracılığıyla olumsuzlukların nedeni olarak g
olarak ayrımcılığı körükleyebilmektedir. Bu bağlamda Kitlenin bilgi edinme kaynaklarından olan 
medyanın gerek haber dili ve gerekse sunumu açısından çeşitli sıkıntılar barındırdığı söylenebilir.

Medyada Ötekinin İnşası 

Medya, tarafsızlık ilkeleriyle kitleye bilgi verme, toplumsallaştırmaya katkı sunan bir yapı olarak 
sunulsa da ötekileştirme pratikleriyle dikkat çekmektedir. Çünkü medya temsilleri aracılığıyla sunulan 
kod ve simgeler, toplumsal hafıza yerleşme
etkin bir görev üstlenebilmektedir.  Medya yoluyla öne çıkarılan yaşam biçimleri, değer yargıları ve 
davranış biçimleri; mevcutların sahip bulunduğu özelliklere ilişkin toplumda genel bir kabul duyg
yaratılmakta ve beklentileri şekillendirmektedir. 

Hall’a göre var olan zamanda, var olan olay ya da topluluk ve nesnelerin ne anlam ifade ettiği temsil 
sırasında inşa edilmektedir. (Hall, 1996: 1
etme, temsil edilenden çok  temsil edenin etkinliğidir. (Metzger, 2006: 59) Kurulan bu temsiller birey 
ve grubun toplumsal yaşamdaki yerini yansıtmaktadır. Bu durum bulunan yere meşruluk kazandırır ve 
temsiller yoluyla birbirine eklemlenerek dünyaya
şekillendirir. ( Tanrıöver, 2007: 153)

Toplumlarda düşüncenin denetimi konularını irdeleyen “Noam Chomsky’ye göre, medyanın seçtiği 
bilgileri ve sosyal kodları alıcı kitlede yayma yoluyla standartlaştırıcı bir et
etkinin gizliliği nedeniyle de alıcıların bunlara karşı herhangi bir sansür uygulayamadığını; buna 
gönüllü olarak katılımlarının sağlandığını belirtmektedir.” (Chomsky, 1995: 8) Buda, medya 
aracılığıyla toplumsal alanda sunularak öte

Çalışmanın Amacı Ve Önemi  

Kitlenin bilgi edinme kaynaklarından olan medya gerek haber dili ve gerekse sunumu açısından çeşitli 
sıkıntılar ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sıkıntılardan en önemlilerinden bir
ötekileştirici söylemleri barındırmasıdır. Ötekileştirici söylemi barındıran haberlerin, izler kitle 
tarafından algılama ve yorumlama biçimi üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmanın 
amacı, öteki olan üzerinde, daha önce yapılan ça
televizyon haberlerinde farklı olanın ‘ötekileştirilmesine dikkat çekmektir. Bu bağlamda ötekileştirici 
söyleminin hedef gruplarından olan Suriyeli sığınmacılar üzerinden bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Çalışmanın Hipotezi  

Çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacılara yönelik televizyon haberlerinin seçilme tarihi 1 Temmuz 
15 Temmuz 2016 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Mevcut tarihlerin seçilme nedeni, Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık verileceği yönündeki aç
haberlerinde “ötekileştirici söylem pratiklerinin sergilenme sıklığıdır. Bu doğrultuda çalışma 
kapsamında belirtilen 3 soru çerçevesinde hipotez oluşturulmuştur.

1- Ana haber bültenlerinde ötekileştirme söyl

2- Suriyeli sığınmacıların televizyon ana haber bültenlerinde nasıl temsil edilmektedir?
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Dijk, 1999: 370) Önemli bir aktarım noktası olan medya, farklı olanı yok sayarak ya da stereotipler ve 
önyargılar aracılığıyla olumsuzlukların nedeni olarak göstererek öteki olana karşı direkt yada dolaylı 
olarak ayrımcılığı körükleyebilmektedir. Bu bağlamda Kitlenin bilgi edinme kaynaklarından olan 
medyanın gerek haber dili ve gerekse sunumu açısından çeşitli sıkıntılar barındırdığı söylenebilir.

Medya, tarafsızlık ilkeleriyle kitleye bilgi verme, toplumsallaştırmaya katkı sunan bir yapı olarak 
sunulsa da ötekileştirme pratikleriyle dikkat çekmektedir. Çünkü medya temsilleri aracılığıyla sunulan 
kod ve simgeler, toplumsal hafıza yerleşmekte ve gurup, topluluk ve birey kimliklerinin oluşmasında 
etkin bir görev üstlenebilmektedir.  Medya yoluyla öne çıkarılan yaşam biçimleri, değer yargıları ve 
davranış biçimleri; mevcutların sahip bulunduğu özelliklere ilişkin toplumda genel bir kabul duyg
yaratılmakta ve beklentileri şekillendirmektedir.  

Hall’a göre var olan zamanda, var olan olay ya da topluluk ve nesnelerin ne anlam ifade ettiği temsil 
sırasında inşa edilmektedir. (Hall, 1996: 1-16) Bu temsil, politika ve ideolojiler olabilir; ancak 
etme, temsil edilenden çok  temsil edenin etkinliğidir. (Metzger, 2006: 59) Kurulan bu temsiller birey 
ve grubun toplumsal yaşamdaki yerini yansıtmaktadır. Bu durum bulunan yere meşruluk kazandırır ve 
temsiller yoluyla birbirine eklemlenerek dünyaya, topluma insana bakışı belirler ve yeniden 
şekillendirir. ( Tanrıöver, 2007: 153) 

Toplumlarda düşüncenin denetimi konularını irdeleyen “Noam Chomsky’ye göre, medyanın seçtiği 
bilgileri ve sosyal kodları alıcı kitlede yayma yoluyla standartlaştırıcı bir etkide bulunduğunu ve bu 
etkinin gizliliği nedeniyle de alıcıların bunlara karşı herhangi bir sansür uygulayamadığını; buna 
gönüllü olarak katılımlarının sağlandığını belirtmektedir.” (Chomsky, 1995: 8) Buda, medya 
aracılığıyla toplumsal alanda sunularak ötekileştirme söyleminin ortamı hazırlamaktadır.

Kitlenin bilgi edinme kaynaklarından olan medya gerek haber dili ve gerekse sunumu açısından çeşitli 
sıkıntılar ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sıkıntılardan en önemlilerinden bir
ötekileştirici söylemleri barındırmasıdır. Ötekileştirici söylemi barındıran haberlerin, izler kitle 
tarafından algılama ve yorumlama biçimi üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmanın 
amacı, öteki olan üzerinde, daha önce yapılan çalışmalara bir nebze de olsa katkı sunmak ve 
televizyon haberlerinde farklı olanın ‘ötekileştirilmesine dikkat çekmektir. Bu bağlamda ötekileştirici 
söyleminin hedef gruplarından olan Suriyeli sığınmacılar üzerinden bir çerçeve oluşturulmuştur. 

Çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacılara yönelik televizyon haberlerinin seçilme tarihi 1 Temmuz 
15 Temmuz 2016 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Mevcut tarihlerin seçilme nedeni, Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık verileceği yönündeki açıklamalar ve bu açıklama ile birlikte televizyon 
haberlerinde “ötekileştirici söylem pratiklerinin sergilenme sıklığıdır. Bu doğrultuda çalışma 
kapsamında belirtilen 3 soru çerçevesinde hipotez oluşturulmuştur. 

Ana haber bültenlerinde ötekileştirme söylemi hangi şekilde izler kitleye sunulmaktadır?

Suriyeli sığınmacıların televizyon ana haber bültenlerinde nasıl temsil edilmektedir? 

Dijk, 1999: 370) Önemli bir aktarım noktası olan medya, farklı olanı yok sayarak ya da stereotipler ve 
östererek öteki olana karşı direkt yada dolaylı 

olarak ayrımcılığı körükleyebilmektedir. Bu bağlamda Kitlenin bilgi edinme kaynaklarından olan 
medyanın gerek haber dili ve gerekse sunumu açısından çeşitli sıkıntılar barındırdığı söylenebilir. 

Medya, tarafsızlık ilkeleriyle kitleye bilgi verme, toplumsallaştırmaya katkı sunan bir yapı olarak 
sunulsa da ötekileştirme pratikleriyle dikkat çekmektedir. Çünkü medya temsilleri aracılığıyla sunulan 

kte ve gurup, topluluk ve birey kimliklerinin oluşmasında 
etkin bir görev üstlenebilmektedir.  Medya yoluyla öne çıkarılan yaşam biçimleri, değer yargıları ve 
davranış biçimleri; mevcutların sahip bulunduğu özelliklere ilişkin toplumda genel bir kabul duygusu 

Hall’a göre var olan zamanda, var olan olay ya da topluluk ve nesnelerin ne anlam ifade ettiği temsil 
16) Bu temsil, politika ve ideolojiler olabilir; ancak temsil 

etme, temsil edilenden çok  temsil edenin etkinliğidir. (Metzger, 2006: 59) Kurulan bu temsiller birey 
ve grubun toplumsal yaşamdaki yerini yansıtmaktadır. Bu durum bulunan yere meşruluk kazandırır ve 

, topluma insana bakışı belirler ve yeniden 

Toplumlarda düşüncenin denetimi konularını irdeleyen “Noam Chomsky’ye göre, medyanın seçtiği 
kide bulunduğunu ve bu 

etkinin gizliliği nedeniyle de alıcıların bunlara karşı herhangi bir sansür uygulayamadığını; buna 
gönüllü olarak katılımlarının sağlandığını belirtmektedir.” (Chomsky, 1995: 8) Buda, medya 

kileştirme söyleminin ortamı hazırlamaktadır. 

Kitlenin bilgi edinme kaynaklarından olan medya gerek haber dili ve gerekse sunumu açısından çeşitli 
sıkıntılar ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sıkıntılardan en önemlilerinden biri haberlerde 
ötekileştirici söylemleri barındırmasıdır. Ötekileştirici söylemi barındıran haberlerin, izler kitle 
tarafından algılama ve yorumlama biçimi üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu çalışmanın 

lışmalara bir nebze de olsa katkı sunmak ve 
televizyon haberlerinde farklı olanın ‘ötekileştirilmesine dikkat çekmektir. Bu bağlamda ötekileştirici 
söyleminin hedef gruplarından olan Suriyeli sığınmacılar üzerinden bir çerçeve oluşturulmuştur.  

Çalışma kapsamında Suriyeli sığınmacılara yönelik televizyon haberlerinin seçilme tarihi 1 Temmuz - 
15 Temmuz 2016 tarihleri arası olarak belirlenmiştir. Mevcut tarihlerin seçilme nedeni, Suriyeli 

ıklamalar ve bu açıklama ile birlikte televizyon 
haberlerinde “ötekileştirici söylem pratiklerinin sergilenme sıklığıdır. Bu doğrultuda çalışma 

emi hangi şekilde izler kitleye sunulmaktadır? 
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3- Ana haber bültenlerinde Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerde kullanılan dili 
ötekileştirici bir söylemi barındırıyor mu?

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmanın sınırlılığı, izlenme oranlarına göre belirlenen 5 televizyon kanalının ana haber 
bültenleriyle kapsamaktadır. Bu televizyon kanalları, FOX TV, ATV, Star TV, Show TV ve Kanal 
D’dir. İncelenen haberler 1 Temmuz 
Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak yayınlanan haberleri kapsamaktadır. Ajans Press veri tabanında 
“Suriyeli”, “Suriyeliler”, “Suriyeli Mülteciler”, “Sığınmacılar”, “Göçmenler”, “Suriyeli Misafirl
anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, 46 habere ulaşılmış ve analizler bu haberler üzerinden 
yapılmıştır.  

Öncelikli olarak konuyla ilgili 46 haber videosu izlenmiş, yazılı metne dönüştürülmüş ve 
gruplandırmalar yapılmıştır. Nicel analiz yöntemleri i
çalışmaya katkıda bulunmuştur.  

Çalışmada belirlenen haberlerin dili ve söylem ilişkisini ortaya koymak amacıyla Van Dijk’in eleştirel 
söylem analizinden yararlanılmıştır. Söylem ve iktidar ilişkisi üzerinde şekil
Dijk’in çözümleme yöntemi, dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro yapılar üzerinden 
açıklar. Haber metinlerini toplumsal yapıyla ilişkilendirerek açıklamaya çalışan Van Dijk, haber metin 
çözümlemelerinde toplumsal direncin y
yapılarına kadar incelenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü haber söylemini bütünsel olarak 
ele alması, ideolojik olanın gözden kaçırılmaması için önemlidir. (Keskin, 2004: 392)  

Çalışmanın Nicel Bulguları 

Çalışma kapsamında sağlıklı bir analiz ve sonuca ulaşabilmek için nitel çalışmaları tamamlayacağı ve 
ele alınan konunun anlaşılırlığını arttıracağından dolayı nicel veriler analize dahil edilmiştir.

Tablo 1. Televizyon Kanallarına Göre Habe

Televizyon Kanalı Haber Sayısı
FOX TV 

ATV 
Show TV 
Kanal D 
Star TV 

Toplam Haber Sayısı: 
 
Haber bültenleri içinde bir habere ayrılan süre, televizyon kanalının habere verdiği önemi göstermesi 
bakımından önemlidir. İncelemeye tabi tutulan haberlerin aldığı süre bakımından Suriyeli sığınmacı 
olgusunu en çok haberlerinde kullanan televizyon kanalı 11 haber ve 26,49 dakika ile ATV o
görülmektedir. Kanal D 10 haber ve toplam süre olarak 24,14 dakika ile 2. sırada yer almaktadır. En az 
haberin yer aldığı televizyon kanalı ise FOX TV olmuştur. FOX TV’de yayınlanan haber sayısı 6 ve 
toplam süre olarak da16,49 dakikadır.
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Ana haber bültenlerinde Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerde kullanılan dili 
barındırıyor mu? 

Çalışmanın sınırlılığı, izlenme oranlarına göre belirlenen 5 televizyon kanalının ana haber 
bültenleriyle kapsamaktadır. Bu televizyon kanalları, FOX TV, ATV, Star TV, Show TV ve Kanal 
D’dir. İncelenen haberler 1 Temmuz - 15 Temmuz 2016 tarihleri arası, ana haber bültenlerinde 
Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak yayınlanan haberleri kapsamaktadır. Ajans Press veri tabanında 
“Suriyeli”, “Suriyeliler”, “Suriyeli Mülteciler”, “Sığınmacılar”, “Göçmenler”, “Suriyeli Misafirl
anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, 46 habere ulaşılmış ve analizler bu haberler üzerinden 

Öncelikli olarak konuyla ilgili 46 haber videosu izlenmiş, yazılı metne dönüştürülmüş ve 
gruplandırmalar yapılmıştır. Nicel analiz yöntemleri ile elde edilen veriler, daha sonra yapılan 

Çalışmada belirlenen haberlerin dili ve söylem ilişkisini ortaya koymak amacıyla Van Dijk’in eleştirel 
söylem analizinden yararlanılmıştır. Söylem ve iktidar ilişkisi üzerinde şekillenen Teun A. Van 
Dijk’in çözümleme yöntemi, dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro yapılar üzerinden 
açıklar. Haber metinlerini toplumsal yapıyla ilişkilendirerek açıklamaya çalışan Van Dijk, haber metin 
çözümlemelerinde toplumsal direncin yada iktidar gücünün  ortaya konması için, haberin mikro 
yapılarına kadar incelenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü haber söylemini bütünsel olarak 
ele alması, ideolojik olanın gözden kaçırılmaması için önemlidir. (Keskin, 2004: 392)   

Çalışma kapsamında sağlıklı bir analiz ve sonuca ulaşabilmek için nitel çalışmaları tamamlayacağı ve 
ele alınan konunun anlaşılırlığını arttıracağından dolayı nicel veriler analize dahil edilmiştir.

Tablo 1. Televizyon Kanallarına Göre Haberlerin Dağılımı 

Haber Sayısı Toplam Süre Toplam
6 16.49  

11 26.49  
9 20.04  

10 24.14  
10 23.54  
46 Toplam Süre: 110 dakika 07 saniye

ayrılan süre, televizyon kanalının habere verdiği önemi göstermesi 
bakımından önemlidir. İncelemeye tabi tutulan haberlerin aldığı süre bakımından Suriyeli sığınmacı 
olgusunu en çok haberlerinde kullanan televizyon kanalı 11 haber ve 26,49 dakika ile ATV o
görülmektedir. Kanal D 10 haber ve toplam süre olarak 24,14 dakika ile 2. sırada yer almaktadır. En az 
haberin yer aldığı televizyon kanalı ise FOX TV olmuştur. FOX TV’de yayınlanan haber sayısı 6 ve 
toplam süre olarak da16,49 dakikadır. 

Ana haber bültenlerinde Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerde kullanılan dili 

Çalışmanın sınırlılığı, izlenme oranlarına göre belirlenen 5 televizyon kanalının ana haber 
bültenleriyle kapsamaktadır. Bu televizyon kanalları, FOX TV, ATV, Star TV, Show TV ve Kanal 

15 Temmuz 2016 tarihleri arası, ana haber bültenlerinde 
Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak yayınlanan haberleri kapsamaktadır. Ajans Press veri tabanında 
“Suriyeli”, “Suriyeliler”, “Suriyeli Mülteciler”, “Sığınmacılar”, “Göçmenler”, “Suriyeli Misafirler” 
anahtar kelimeleriyle yapılan taramada, 46 habere ulaşılmış ve analizler bu haberler üzerinden 

Öncelikli olarak konuyla ilgili 46 haber videosu izlenmiş, yazılı metne dönüştürülmüş ve 
le elde edilen veriler, daha sonra yapılan 

Çalışmada belirlenen haberlerin dili ve söylem ilişkisini ortaya koymak amacıyla Van Dijk’in eleştirel 
lenen Teun A. Van 

Dijk’in çözümleme yöntemi, dilin gramerine duyarlı olarak haberi makro ve mikro yapılar üzerinden 
açıklar. Haber metinlerini toplumsal yapıyla ilişkilendirerek açıklamaya çalışan Van Dijk, haber metin 

ada iktidar gücünün  ortaya konması için, haberin mikro 
yapılarına kadar incelenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Çünkü haber söylemini bütünsel olarak 

 

Çalışma kapsamında sağlıklı bir analiz ve sonuca ulaşabilmek için nitel çalışmaları tamamlayacağı ve 
ele alınan konunun anlaşılırlığını arttıracağından dolayı nicel veriler analize dahil edilmiştir. 

Toplam 

110 dakika 07 saniye 

ayrılan süre, televizyon kanalının habere verdiği önemi göstermesi 
bakımından önemlidir. İncelemeye tabi tutulan haberlerin aldığı süre bakımından Suriyeli sığınmacı 
olgusunu en çok haberlerinde kullanan televizyon kanalı 11 haber ve 26,49 dakika ile ATV olduğu 
görülmektedir. Kanal D 10 haber ve toplam süre olarak 24,14 dakika ile 2. sırada yer almaktadır. En az 
haberin yer aldığı televizyon kanalı ise FOX TV olmuştur. FOX TV’de yayınlanan haber sayısı 6 ve 
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Tablo 2. Televizyon Kanallarına Göre Haber İçerikleri
 

Haber 
Türleri 

FOX TV ATV

Yasal-Hukuki 
Konular 

5 

Ekonomi 1 
Kamp Hayatı - 

Polis-Adliye - 
Savaş - 
Diğer - 

Toplam 6 

 
Bu tabloya göre tür olarak haberlerde en çok “Yasal
anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık 
verileceği yönündeki açıklaması ve sonrasında yaşananlardır. 

Tablo 2 de yer alan verilere göre, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili yayınlanan haberlerin ilk sırasını 34 
haberle “Yasal-Hukuki Konular” gelmektedir. ATV,8 ve Star TV 7 haberle bu konuda en fazla haberi 
yayınlayan kanallardır. Mevcut tabloda bulunan içerik
biri de, bu tarihlerde “Polis-Adliye” haber sayısının düşük olmasıdır. Bu sayının toplamı 4 olarak 
tespit edilmiştir.   

Tablo 3. Televizyon Kanallarına Göre Haberlerdeki Nitelendirme Biçimleri
. 

İçerik FOX TV 

Suriyeli / 
Suriyeliler 

2 

Suriyeli 
Sığınmacı 

3 

Suriyeli Mülteci 1 

Suriyeli Misafir - 

Suriyeli 
Kadın-erkek-çocuk 

- 

Toplam 6 
 
Haberin kurgusal yapısının oluşumunda kullanılan ifadeler, kelimeler, konu ve tema Suriyeli 
sığınmacıların temsil biçimleri hakkında önemli veriler sunar. Bu doğrultuda temsile ilişkin 
oluşturulan kategoriler içerisinde Suriyeli sığınmacılara yönelik en yaygın temsil biçiminin “Sur
Suriyeliler” olduğu görülmektedir. Televizyon kanallarının sayısal verilerine bakıldığında oranlar şu 
şekilde ortaya çıkmaktadır: Kanal D ve ATV 10, Show TV 8 ve Star TV 7. Televizyon kanallarının 
Suriyeli sığınmacıları “Suriyeli / Suriyeliler” kat
Suriyeli Mülteci” olarak da verdikleri görülmektedir.
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Televizyon Kanallarına Göre Haber İçerikleri 

ATV Show TV Kanal D Star TV 

8 7 6 9 

 1  - 
-  1  

3 1  1 
-  2  
-  1 - 

11 9 10 10 

Bu tabloya göre tür olarak haberlerde en çok “Yasal-Hukuki Konular” temasının kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık 
verileceği yönündeki açıklaması ve sonrasında yaşananlardır.  

Tablo 2 de yer alan verilere göre, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili yayınlanan haberlerin ilk sırasını 34 
Hukuki Konular” gelmektedir. ATV,8 ve Star TV 7 haberle bu konuda en fazla haberi 

yayınlayan kanallardır. Mevcut tabloda bulunan içerik dağılımları arasında dikkat çeken konulardan 
Adliye” haber sayısının düşük olmasıdır. Bu sayının toplamı 4 olarak 

Tablo 3. Televizyon Kanallarına Göre Haberlerdeki Nitelendirme Biçimleri 

ATV Show TV Kanal D Star TV 

10 8 10 7 

1 - - 3 

- 1 - - 

- - - - 

- - - - 

11 9 10 10 

oluşumunda kullanılan ifadeler, kelimeler, konu ve tema Suriyeli 
sığınmacıların temsil biçimleri hakkında önemli veriler sunar. Bu doğrultuda temsile ilişkin 
oluşturulan kategoriler içerisinde Suriyeli sığınmacılara yönelik en yaygın temsil biçiminin “Sur
Suriyeliler” olduğu görülmektedir. Televizyon kanallarının sayısal verilerine bakıldığında oranlar şu 
şekilde ortaya çıkmaktadır: Kanal D ve ATV 10, Show TV 8 ve Star TV 7. Televizyon kanallarının 
Suriyeli sığınmacıları “Suriyeli / Suriyeliler” kategorisinin dışında haberlerde “Suriyeli Sığınmacı, 
Suriyeli Mülteci” olarak da verdikleri görülmektedir. 

Toplam 

35 

2 
1 

5 
2 
1 

46 

Hukuki Konular” temasının kullanıldığı 
anlaşılmaktadır. Bunun nedeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık 

Tablo 2 de yer alan verilere göre, Suriyeli sığınmacılar ile ilgili yayınlanan haberlerin ilk sırasını 34 
Hukuki Konular” gelmektedir. ATV,8 ve Star TV 7 haberle bu konuda en fazla haberi 

dağılımları arasında dikkat çeken konulardan 
Adliye” haber sayısının düşük olmasıdır. Bu sayının toplamı 4 olarak 

Toplam 

37 

7 

1 

 

1 

46 

oluşumunda kullanılan ifadeler, kelimeler, konu ve tema Suriyeli 
sığınmacıların temsil biçimleri hakkında önemli veriler sunar. Bu doğrultuda temsile ilişkin 
oluşturulan kategoriler içerisinde Suriyeli sığınmacılara yönelik en yaygın temsil biçiminin “Suriyeli / 
Suriyeliler” olduğu görülmektedir. Televizyon kanallarının sayısal verilerine bakıldığında oranlar şu 
şekilde ortaya çıkmaktadır: Kanal D ve ATV 10, Show TV 8 ve Star TV 7. Televizyon kanallarının 

egorisinin dışında haberlerde “Suriyeli Sığınmacı, 
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Tablo 4. Televizyon Kanallarına Göre Haberlerin Yaklaşımı
 

Yaklaşım FOX TV 

Olumlu 1 
Olumsuz 5 
Toplam 6 

 
Suriyeli sığınmacıları, doğrudan ya da dolaylı olarak, konu edinen haberlerin çoğunda sığınmacılara 
yönelik “olumsuz” bir yaklaşımın sergilediği görülmektedir. Söz konusu olan olumsuzluğun kaynağı 
haber konusu olan olay ile yakından ilgilidir. Örneğin Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık, TOKİ’den ev 
verilecek olması, işsizlik, ekonomik sıkıntılar gibi olumsuz gelişmeler etrafında haberlerin 
kurgulandığı görülmektedir. ATV dışında kalan diğer televizyon kanallarının haber akışı
yoğun olumsuzlayan içerikli haber verme yaklaşımına sahip olduğu görülmektedir. Bu sayı 30 olarak 
görülmektedir. 

Tablo 5. Televizyon Kanallarına Göre Haberde Eleştiri
 
Yaklaşım FOX TV ATV

Var 5 

Yok 1 

Toplam 6 

 
Haberlerin içeriği siyasi eleştiri olup olmadığı bağlamında incelendiğinde, haberlerin içeriğinde siyasi 
eleştiri içerme sayısının fazla olduğu gözlemlenmektedir  

Televizyon kanallarında yayınlanan 17 haberin eleştiri 
ATV de olduğu görülmektedir. Ancak yapılan eleştirilerin hepsi, muhalefet partilerin Suriyeli 
sığınmacılara yönelik söylemlerine yöneliktir.

Tablo 6. Televizyon Kanallarına Göre Haberin Kaynağı
 

Kaynak FOX TV 

Muhabir- 
Kameraman 

6 

Haber Ajanslar - 
Kaynak 
Belirsiz 

- 

Toplam 6 

 
Çalışma kapsamında televizyon kanallarına göre haber kaynakları incelediğinde, Suriyeli sığınmacılar 
ile ilgili yayınlanan haberlerin çoğunluğu, kurumun kendi kameraman ve muhabirlerin 
aktarımlarından oluşturulduğu görülmektedir. Buda haber üretim sürecinde haber söyleminin 
belirlenmesinde muhabirin etkin bir unsur olduğunu göstermektedir.
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Tablo 4. Televizyon Kanallarına Göre Haberlerin Yaklaşımı 

ATV Show TV Kanal D Star TV 

10 1 3 1 
1 8 7 9 

11 9 10 10 

Suriyeli sığınmacıları, doğrudan ya da dolaylı olarak, konu edinen haberlerin çoğunda sığınmacılara 
yönelik “olumsuz” bir yaklaşımın sergilediği görülmektedir. Söz konusu olan olumsuzluğun kaynağı 

yakından ilgilidir. Örneğin Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık, TOKİ’den ev 
verilecek olması, işsizlik, ekonomik sıkıntılar gibi olumsuz gelişmeler etrafında haberlerin 
kurgulandığı görülmektedir. ATV dışında kalan diğer televizyon kanallarının haber akışı
yoğun olumsuzlayan içerikli haber verme yaklaşımına sahip olduğu görülmektedir. Bu sayı 30 olarak 

Tablo 5. Televizyon Kanallarına Göre Haberde Eleştiri 

ATV Show TV Kanal D Star TV Toplam

7 6 5 6 

4 3 5 4 

11 9 10 10 

Haberlerin içeriği siyasi eleştiri olup olmadığı bağlamında incelendiğinde, haberlerin içeriğinde siyasi 
eleştiri içerme sayısının fazla olduğu gözlemlenmektedir   

Televizyon kanallarında yayınlanan 17 haberin eleştiri içermediği, eleştiri içeren haberlerin ise en çok 
ATV de olduğu görülmektedir. Ancak yapılan eleştirilerin hepsi, muhalefet partilerin Suriyeli 
sığınmacılara yönelik söylemlerine yöneliktir. 

Tablo 6. Televizyon Kanallarına Göre Haberin Kaynağı 

ATV Show TV Kanal D Star TV 

8 7 7 7 

2 2 2 2 
1  1 1 

11 9 10 10 

Çalışma kapsamında televizyon kanallarına göre haber kaynakları incelediğinde, Suriyeli sığınmacılar 
ile ilgili yayınlanan haberlerin çoğunluğu, kurumun kendi kameraman ve muhabirlerin 
aktarımlarından oluşturulduğu görülmektedir. Buda haber üretim sürecinde haber söyleminin 
belirlenmesinde muhabirin etkin bir unsur olduğunu göstermektedir. 

Toplam 

15 
30 
46 

Suriyeli sığınmacıları, doğrudan ya da dolaylı olarak, konu edinen haberlerin çoğunda sığınmacılara 
yönelik “olumsuz” bir yaklaşımın sergilediği görülmektedir. Söz konusu olan olumsuzluğun kaynağı 

yakından ilgilidir. Örneğin Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık, TOKİ’den ev 
verilecek olması, işsizlik, ekonomik sıkıntılar gibi olumsuz gelişmeler etrafında haberlerin 
kurgulandığı görülmektedir. ATV dışında kalan diğer televizyon kanallarının haber akışında, daha 
yoğun olumsuzlayan içerikli haber verme yaklaşımına sahip olduğu görülmektedir. Bu sayı 30 olarak 

Toplam 

29 

17 

46 

Haberlerin içeriği siyasi eleştiri olup olmadığı bağlamında incelendiğinde, haberlerin içeriğinde siyasi 

içermediği, eleştiri içeren haberlerin ise en çok 
ATV de olduğu görülmektedir. Ancak yapılan eleştirilerin hepsi, muhalefet partilerin Suriyeli 

Toplam 

35 

8 
3 

46 

Çalışma kapsamında televizyon kanallarına göre haber kaynakları incelediğinde, Suriyeli sığınmacılar 
ile ilgili yayınlanan haberlerin çoğunluğu, kurumun kendi kameraman ve muhabirlerin 
aktarımlarından oluşturulduğu görülmektedir. Buda haber üretim sürecinde haber söyleminin 
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Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Alt Bantlarının 
Analizi 

Yazılı basında ele alınan haber konusuna ilişkin temel bilgiler haber başlığında aktarılırken, 
televizyonda ise bu durum,  alt bant yazılarında ve haber girişlerinde verilmektedir
çalışmanın bu kısmında analize tabi tutulan 5 televizyon kanalının Suriyeli sığınmacılara yönelik 
yapılan haberlerin alt bant başlıkları incelenmiştir.

Star TV’de doğrudan veya dolaylı olarak Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan haberler,
Vatandaşlık Hakkı”, “Suriyelilere Vatandaşlık”, “Vatandaşlık Vereceğiz”, “NATO'dan Türkiye 
Kararı”,” Hedefinde Cumhurbaşkanı vardı” “MHP Liderinden Suriyeli Öfkesi”, “Ala'dan Vatandaşlık 
Açıklaması”, “İzmir'de de Suriyeli Gerilimi” ve “Demir

Star TV de Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerin, alt bant başlıklarının çoğunluğu Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık verilecek olmasına yöneliktir. Sığınmacılara vatandaşlık verilecek olmasına 
yönelik haber sayısı 8 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 1 haber “Savaş”, 1 haber de “Polis 
konularını içermektedir. Televizyon kanalının haber alt bant başlıkları değerlendirildiğinde, Star 
TV’nin sığınmacı sorununu ağırlıklı olarak’ vatandaşlık v
“sorun yaratan Suriyeliler” üzerinden gördüğü tespit edilmiştir. Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak 
yapılan ve yayınlanan haberler Suriyeli sığınmacıların neden olarak gösterildiği olumsuzluk 
durumunun haberleştirilmesi, söylem pratikleri bağlamında anlaşılması için önemlidir. 

Show TV de yayınlanan9 haberin alt bant başlıkları şunlardır: “Suriyelilere Vatandaşlık Yolu”, 
“Muhalefetten "Vatandaşlık Tepkisi”, “8 Şartı Yerine Getirene Vatandaşlık“, “300 Bin Suriyeli 
Vatandaşlığa Alınacak”, “Muhalefetten "Vatandaşlık" Tepkisi”, “Suriyeliler TOKİ’den Nasıl Ev 
Sahibi Olacak?“ “Bahçeli ile Demirtaş Aynı Cümleleri Kuruyor” ve “Demirtaş'tan Referandum 
Restine Geri Adım”  

“Haber Alt Bant Başlıkları”, haberlerin içeriğine yön
bant başlığına bakarak haberin içeriğini anlamak mümkündür.  Show TV de yayınlanan 7 haberinde 
bu durum mümkün görünürken, 2 haber alt bant başlıklarında enformasyon eksiltimine gidilmesinden 
dolayı haberin temasının izler kitle tarafından anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu haber başlıkları ”Teröre 
Karşı Desteğin Altını Doldurun” ve “Tehlikeli Gerginlik: 2 Ölü, 3 Yaralı!”.

Kanal D televizyonu ana haberlerinde yayınlanan Suriyeli sığınmacılara yönelik haberlerin
başlıkları şunlardır: “İsteyen Suriyeli Türk Vatandaşı Olacak”, “Suriyelilere “Mısır ve Suriye ile 
Barışılır mı?”, “Bahçeli'den Suriyelilere Vatandaşlık Planına Tepki”, “Vatanlarından Ayrı Bir Bayram 
Daha”, “Stadyumda Yapılan NATO Zirvesi'nde Kır
Politikadan Yüklendi”, “Suriyelilere Vatandaşlık ve TOKİ’den Ev”, “Demirtaş'tan Geri Adım “, 
“Mültecilerin Dramı Belgesel oldu” ve “İsteyen Suriyeli Türk Vatandaşı Olacak”. Yayınlanan 9 
haberin alt bant başlıklarında, habere konu olan olayı anlamak mümkün görülmektedir. Bunun temel 
nedeni, haberlerin Suriyeli sığınmacılar ile doğrudan ilgili olması, tepki gösterilen, ötekileştiren 
olmasıdır. Alt bant olarak verilen yazılarda “ sığınmacı veya mülteci tanımı yerine “Suri
“Suriyeliler” ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu duruma örnek olarak, “Bahçeli'den 
Suriyelilere Vatandaşlık Planına Tepki” “Suriyelilere Vatandaşlık ve TOKİ’den Ev” alt bant başlıklı 
haberler verilebilir. 
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nelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Alt Bantlarının 

Yazılı basında ele alınan haber konusuna ilişkin temel bilgiler haber başlığında aktarılırken, 
televizyonda ise bu durum,  alt bant yazılarında ve haber girişlerinde verilmektedir. Bu doğrultuda 
çalışmanın bu kısmında analize tabi tutulan 5 televizyon kanalının Suriyeli sığınmacılara yönelik 
yapılan haberlerin alt bant başlıkları incelenmiştir. 

Star TV’de doğrudan veya dolaylı olarak Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan haberler,
Vatandaşlık Hakkı”, “Suriyelilere Vatandaşlık”, “Vatandaşlık Vereceğiz”, “NATO'dan Türkiye 
Kararı”,” Hedefinde Cumhurbaşkanı vardı” “MHP Liderinden Suriyeli Öfkesi”, “Ala'dan Vatandaşlık 
Açıklaması”, “İzmir'de de Suriyeli Gerilimi” ve “Demirtaş Geri Adım Attı” alt bant yazılı haberlerdir.

Star TV de Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerin, alt bant başlıklarının çoğunluğu Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık verilecek olmasına yöneliktir. Sığınmacılara vatandaşlık verilecek olmasına 
önelik haber sayısı 8 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 1 haber “Savaş”, 1 haber de “Polis 

konularını içermektedir. Televizyon kanalının haber alt bant başlıkları değerlendirildiğinde, Star 
TV’nin sığınmacı sorununu ağırlıklı olarak’ vatandaşlık verilmesi’, “tepki”, ‘Suriye gerilimi’ ve 
“sorun yaratan Suriyeliler” üzerinden gördüğü tespit edilmiştir. Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak 
yapılan ve yayınlanan haberler Suriyeli sığınmacıların neden olarak gösterildiği olumsuzluk 

rilmesi, söylem pratikleri bağlamında anlaşılması için önemlidir.  

Show TV de yayınlanan9 haberin alt bant başlıkları şunlardır: “Suriyelilere Vatandaşlık Yolu”, 
“Muhalefetten "Vatandaşlık Tepkisi”, “8 Şartı Yerine Getirene Vatandaşlık“, “300 Bin Suriyeli 
Vatandaşlığa Alınacak”, “Muhalefetten "Vatandaşlık" Tepkisi”, “Suriyeliler TOKİ’den Nasıl Ev 
Sahibi Olacak?“ “Bahçeli ile Demirtaş Aynı Cümleleri Kuruyor” ve “Demirtaş'tan Referandum 

“Haber Alt Bant Başlıkları”, haberlerin içeriğine yönelik bilgi içerir. Bundan dolayıdır ki haberin alt 
bant başlığına bakarak haberin içeriğini anlamak mümkündür.  Show TV de yayınlanan 7 haberinde 
bu durum mümkün görünürken, 2 haber alt bant başlıklarında enformasyon eksiltimine gidilmesinden 

n temasının izler kitle tarafından anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu haber başlıkları ”Teröre 
Karşı Desteğin Altını Doldurun” ve “Tehlikeli Gerginlik: 2 Ölü, 3 Yaralı!”. 

Kanal D televizyonu ana haberlerinde yayınlanan Suriyeli sığınmacılara yönelik haberlerin
başlıkları şunlardır: “İsteyen Suriyeli Türk Vatandaşı Olacak”, “Suriyelilere “Mısır ve Suriye ile 
Barışılır mı?”, “Bahçeli'den Suriyelilere Vatandaşlık Planına Tepki”, “Vatanlarından Ayrı Bir Bayram 
Daha”, “Stadyumda Yapılan NATO Zirvesi'nde Kırmızı Alarım”, “Muhalefet, Hükümete Dış 
Politikadan Yüklendi”, “Suriyelilere Vatandaşlık ve TOKİ’den Ev”, “Demirtaş'tan Geri Adım “, 
“Mültecilerin Dramı Belgesel oldu” ve “İsteyen Suriyeli Türk Vatandaşı Olacak”. Yayınlanan 9 

habere konu olan olayı anlamak mümkün görülmektedir. Bunun temel 
nedeni, haberlerin Suriyeli sığınmacılar ile doğrudan ilgili olması, tepki gösterilen, ötekileştiren 
olmasıdır. Alt bant olarak verilen yazılarda “ sığınmacı veya mülteci tanımı yerine “Suri
“Suriyeliler” ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu duruma örnek olarak, “Bahçeli'den 
Suriyelilere Vatandaşlık Planına Tepki” “Suriyelilere Vatandaşlık ve TOKİ’den Ev” alt bant başlıklı 

nelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Alt Bantlarının 

Yazılı basında ele alınan haber konusuna ilişkin temel bilgiler haber başlığında aktarılırken, 
. Bu doğrultuda 

çalışmanın bu kısmında analize tabi tutulan 5 televizyon kanalının Suriyeli sığınmacılara yönelik 

Star TV’de doğrudan veya dolaylı olarak Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan haberler, ”Suriyelilere 
Vatandaşlık Hakkı”, “Suriyelilere Vatandaşlık”, “Vatandaşlık Vereceğiz”, “NATO'dan Türkiye 
Kararı”,” Hedefinde Cumhurbaşkanı vardı” “MHP Liderinden Suriyeli Öfkesi”, “Ala'dan Vatandaşlık 

taş Geri Adım Attı” alt bant yazılı haberlerdir. 

Star TV de Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haberlerin, alt bant başlıklarının çoğunluğu Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık verilecek olmasına yöneliktir. Sığınmacılara vatandaşlık verilecek olmasına 
önelik haber sayısı 8 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 1 haber “Savaş”, 1 haber de “Polis - Adliye” 

konularını içermektedir. Televizyon kanalının haber alt bant başlıkları değerlendirildiğinde, Star 
erilmesi’, “tepki”, ‘Suriye gerilimi’ ve 

“sorun yaratan Suriyeliler” üzerinden gördüğü tespit edilmiştir. Suriyeli sığınmacıları merkeze alarak 
yapılan ve yayınlanan haberler Suriyeli sığınmacıların neden olarak gösterildiği olumsuzluk 

 

Show TV de yayınlanan9 haberin alt bant başlıkları şunlardır: “Suriyelilere Vatandaşlık Yolu”, 
“Muhalefetten "Vatandaşlık Tepkisi”, “8 Şartı Yerine Getirene Vatandaşlık“, “300 Bin Suriyeli 
Vatandaşlığa Alınacak”, “Muhalefetten "Vatandaşlık" Tepkisi”, “Suriyeliler TOKİ’den Nasıl Ev 
Sahibi Olacak?“ “Bahçeli ile Demirtaş Aynı Cümleleri Kuruyor” ve “Demirtaş'tan Referandum 

elik bilgi içerir. Bundan dolayıdır ki haberin alt 
bant başlığına bakarak haberin içeriğini anlamak mümkündür.  Show TV de yayınlanan 7 haberinde 
bu durum mümkün görünürken, 2 haber alt bant başlıklarında enformasyon eksiltimine gidilmesinden 

n temasının izler kitle tarafından anlaşılması zorlaşmaktadır. Bu haber başlıkları ”Teröre 

Kanal D televizyonu ana haberlerinde yayınlanan Suriyeli sığınmacılara yönelik haberlerin alt bant 
başlıkları şunlardır: “İsteyen Suriyeli Türk Vatandaşı Olacak”, “Suriyelilere “Mısır ve Suriye ile 
Barışılır mı?”, “Bahçeli'den Suriyelilere Vatandaşlık Planına Tepki”, “Vatanlarından Ayrı Bir Bayram 

mızı Alarım”, “Muhalefet, Hükümete Dış 
Politikadan Yüklendi”, “Suriyelilere Vatandaşlık ve TOKİ’den Ev”, “Demirtaş'tan Geri Adım “, 
“Mültecilerin Dramı Belgesel oldu” ve “İsteyen Suriyeli Türk Vatandaşı Olacak”. Yayınlanan 9 

habere konu olan olayı anlamak mümkün görülmektedir. Bunun temel 
nedeni, haberlerin Suriyeli sığınmacılar ile doğrudan ilgili olması, tepki gösterilen, ötekileştiren 
olmasıdır. Alt bant olarak verilen yazılarda “ sığınmacı veya mülteci tanımı yerine “Suriyeli”, 
“Suriyeliler” ifadelerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu duruma örnek olarak, “Bahçeli'den 
Suriyelilere Vatandaşlık Planına Tepki” “Suriyelilere Vatandaşlık ve TOKİ’den Ev” alt bant başlıklı 
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FOX TV ana haberlerinde doğrudan 
haberlerin alt bant başlıkları şunlardır: “Erdoğan: Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık”, “Suriyelilere 
Vatandaşlık Şartları”, “Suriyelilere Vatandaşlık Tartışmaları Büyüyor”, “Suriyelilere Vatandaşl
Tartışmaları”, “Önce Suriyeli Sonra Ailesi Vatandaş Olacak” ve “Suriyelilere TOKİ'den Ev 
Tartışması”. FOX TV ana haberlerinde alt bant haber başlıklarında “Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık 
ve buna duyulan tepkinin büyüklüğü ortaya konulmaya çalışılmak
bakıldığında, Suriyeli / Suriyeli nitelendirmesinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bir diğer konu, 
Suriyeli sığınmacılar yönelik verilen tepkilerin haber alt bant yazılarına yansıtılmasıdır.

ATV de Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan haber sayısı 11 olarak tespit edilmiştir. Bu haberlerin 
alt bant yazıları, “Suriyelilere Vatandaşlık Hakkı”, “Hainler Amaçlarına Ulaşamadı”, “Mersin'de 
Suriyeli Anne ve Kızı Evde Ölü Olarak Bulundu.”, “Konya’da Tehlikeli Gerginlik!”, “
TOKİ Ev Verebilir”, ““Suriyeliye Vatandaşlık “ Tartışması”, “Suriyeliyi Halka Soralım”, “Suriyeliye 
Vatandaşlık Tartışması”, “Yalan Söylüyorlar! İşte Gerçekler” ve “Esad da DAEŞ de Gitmeli” 
şeklindedir.  ATV ana haber alt bant yazılarda, diğer
nitelemesi yerine çoğunlukla “Suriyeli”, “Suriyeliler” ifadelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Giriş Analizleri 

Makro yapıya yönelik olarak haberin tematik analizinde girişler de habere ilişkin sınırlılığı belirlerken 
ve neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. (Van Dijk, 1999: 35) Çalışma kapsamında haber girişi olarak spikeri
sunumları ele alınmaktadır. Haber girişi olarak alınan bu kısımlar ana olayı özetler ve aynı zamanda 
haberin ana temasını da verir. Bu doğrultuda Suriyeli sığınmacılara yönelik televizyon kanallarında 
yayınlanan haber girişleri incelendiğinde şu hu

Show TV haber girişlerinde önemli noktalarından biri, haber başlıklarındaki “tepki” dilinin haber 
girişlerinde de devam ettirilmesidir. 

“Muhalefetten "Vatandaşlık Tepkisi” alt bant başlıklı haberin girişinde 
değil, Cumhurbaşkanının TOKİ konutlarına oturabilirler açıklamasına da muhalefetten çok sert tepki 
geldi” verilebilir.(Show TV) 

Star da yayınlanan 11 haberin giriş cümlesinde haberin izlenirliğine yönelik, dikkat çekme, ilgiyi 
artırma ve izleyicinin habere odaklanmasının sağlamanın dışında Suriyeli sığınmacılara yönelik 
genellemelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların ana unsuru olarak Suriyeli sığınmacılar 
oturtulmakta, buda gerilim ile Suriyelilerin özdeşleştirilmesi algısına yol açma
olarak,  “İzmir de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haber verilebilir.

 “ İzmir’in Buca ilçesinde mahalleli ile Suriyeliler birbirine girdi. Kavganın nedeni ise gürültü 
yaptıkları için Suriyelilerin uyarılması. Ama tartışma büyüdü,
dönüştü. Suriyeliler bir baba ve oğlunu bıçakladı.”

Haberin giriş cümlesinde “Suriyeli gerilimi” ifadesi olaya yönelik yaklaşımı ortaya koymaktadır. 
Habere ilişkin bu ifade “Biz” ve “ öteki” karşıtlığı üzerin

Kanal D haber girişlerinde, tıpkı haber alt başlıklarında olduğu gibi “tepki” dilinin devam 
ettirilmesidir. Bununla birlikte, dram dilinin de kullanıldığı haber örnekleri bulunmaktadır.
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FOX TV ana haberlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan 
haberlerin alt bant başlıkları şunlardır: “Erdoğan: Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık”, “Suriyelilere 
Vatandaşlık Şartları”, “Suriyelilere Vatandaşlık Tartışmaları Büyüyor”, “Suriyelilere Vatandaşl
Tartışmaları”, “Önce Suriyeli Sonra Ailesi Vatandaş Olacak” ve “Suriyelilere TOKİ'den Ev 
Tartışması”. FOX TV ana haberlerinde alt bant haber başlıklarında “Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık 
ve buna duyulan tepkinin büyüklüğü ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Kanalın haber başlıklarına 
bakıldığında, Suriyeli / Suriyeli nitelendirmesinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bir diğer konu, 
Suriyeli sığınmacılar yönelik verilen tepkilerin haber alt bant yazılarına yansıtılmasıdır. 

lara yönelik yapılan haber sayısı 11 olarak tespit edilmiştir. Bu haberlerin 
alt bant yazıları, “Suriyelilere Vatandaşlık Hakkı”, “Hainler Amaçlarına Ulaşamadı”, “Mersin'de 
Suriyeli Anne ve Kızı Evde Ölü Olarak Bulundu.”, “Konya’da Tehlikeli Gerginlik!”, “
TOKİ Ev Verebilir”, ““Suriyeliye Vatandaşlık “ Tartışması”, “Suriyeliyi Halka Soralım”, “Suriyeliye 
Vatandaşlık Tartışması”, “Yalan Söylüyorlar! İşte Gerçekler” ve “Esad da DAEŞ de Gitmeli” 
şeklindedir.  ATV ana haber alt bant yazılarda, diğer televizyon kanalları gibi“ mülteci, sığınmacı” 
nitelemesi yerine çoğunlukla “Suriyeli”, “Suriyeliler” ifadelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Giriş Analizleri 

olarak haberin tematik analizinde girişler de habere ilişkin sınırlılığı belirlerken 
ve neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. (Van Dijk, 1999: 35) Çalışma kapsamında haber girişi olarak spikeri
sunumları ele alınmaktadır. Haber girişi olarak alınan bu kısımlar ana olayı özetler ve aynı zamanda 
haberin ana temasını da verir. Bu doğrultuda Suriyeli sığınmacılara yönelik televizyon kanallarında 
yayınlanan haber girişleri incelendiğinde şu hususlar öne çıkmaktadır. 

Show TV haber girişlerinde önemli noktalarından biri, haber başlıklarındaki “tepki” dilinin haber 
girişlerinde de devam ettirilmesidir.  

“Muhalefetten "Vatandaşlık Tepkisi” alt bant başlıklı haberin girişinde “Sadece vatandaşlık baş
değil, Cumhurbaşkanının TOKİ konutlarına oturabilirler açıklamasına da muhalefetten çok sert tepki 

Star da yayınlanan 11 haberin giriş cümlesinde haberin izlenirliğine yönelik, dikkat çekme, ilgiyi 
habere odaklanmasının sağlamanın dışında Suriyeli sığınmacılara yönelik 

genellemelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların ana unsuru olarak Suriyeli sığınmacılar 
oturtulmakta, buda gerilim ile Suriyelilerin özdeşleştirilmesi algısına yol açmaktadır. Konuya örnek 
olarak,  “İzmir de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haber verilebilir. 

“ İzmir’in Buca ilçesinde mahalleli ile Suriyeliler birbirine girdi. Kavganın nedeni ise gürültü 
yaptıkları için Suriyelilerin uyarılması. Ama tartışma büyüdü, bıçakların kullanıldığı bir kavgaya 
dönüştü. Suriyeliler bir baba ve oğlunu bıçakladı.” (Star TV)  

Haberin giriş cümlesinde “Suriyeli gerilimi” ifadesi olaya yönelik yaklaşımı ortaya koymaktadır. 
Habere ilişkin bu ifade “Biz” ve “ öteki” karşıtlığı üzerinde kurulmakta ve olumsuzluk içermektedir. 

Kanal D haber girişlerinde, tıpkı haber alt başlıklarında olduğu gibi “tepki” dilinin devam 
ettirilmesidir. Bununla birlikte, dram dilinin de kullanıldığı haber örnekleri bulunmaktadır.

ya da dolaylı olarak Suriyeli sığınmacılara yönelik yapılan 
haberlerin alt bant başlıkları şunlardır: “Erdoğan: Suriyeli Mültecilere Vatandaşlık”, “Suriyelilere 
Vatandaşlık Şartları”, “Suriyelilere Vatandaşlık Tartışmaları Büyüyor”, “Suriyelilere Vatandaşlık 
Tartışmaları”, “Önce Suriyeli Sonra Ailesi Vatandaş Olacak” ve “Suriyelilere TOKİ'den Ev 
Tartışması”. FOX TV ana haberlerinde alt bant haber başlıklarında “Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık 

tadır. Kanalın haber başlıklarına 
bakıldığında, Suriyeli / Suriyeli nitelendirmesinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bir diğer konu, 

 

lara yönelik yapılan haber sayısı 11 olarak tespit edilmiştir. Bu haberlerin 
alt bant yazıları, “Suriyelilere Vatandaşlık Hakkı”, “Hainler Amaçlarına Ulaşamadı”, “Mersin'de 
Suriyeli Anne ve Kızı Evde Ölü Olarak Bulundu.”, “Konya’da Tehlikeli Gerginlik!”, “Suriyelilere 
TOKİ Ev Verebilir”, ““Suriyeliye Vatandaşlık “ Tartışması”, “Suriyeliyi Halka Soralım”, “Suriyeliye 
Vatandaşlık Tartışması”, “Yalan Söylüyorlar! İşte Gerçekler” ve “Esad da DAEŞ de Gitmeli” 

televizyon kanalları gibi“ mülteci, sığınmacı” 
nitelemesi yerine çoğunlukla “Suriyeli”, “Suriyeliler” ifadelerinin kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Giriş Analizleri  

olarak haberin tematik analizinde girişler de habere ilişkin sınırlılığı belirlerken 
ve neyin önemli olduğunun tespit edilebilmesinde haber söyleminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. (Van Dijk, 1999: 35) Çalışma kapsamında haber girişi olarak spikerin haber 
sunumları ele alınmaktadır. Haber girişi olarak alınan bu kısımlar ana olayı özetler ve aynı zamanda 
haberin ana temasını da verir. Bu doğrultuda Suriyeli sığınmacılara yönelik televizyon kanallarında 

Show TV haber girişlerinde önemli noktalarından biri, haber başlıklarındaki “tepki” dilinin haber 

“Sadece vatandaşlık başlığına 
değil, Cumhurbaşkanının TOKİ konutlarına oturabilirler açıklamasına da muhalefetten çok sert tepki 

Star da yayınlanan 11 haberin giriş cümlesinde haberin izlenirliğine yönelik, dikkat çekme, ilgiyi 
habere odaklanmasının sağlamanın dışında Suriyeli sığınmacılara yönelik 

genellemelerin yapıldığı tespit edilmiştir. Yaşanan sorunların ana unsuru olarak Suriyeli sığınmacılar 
ktadır. Konuya örnek 

“ İzmir’in Buca ilçesinde mahalleli ile Suriyeliler birbirine girdi. Kavganın nedeni ise gürültü 
bıçakların kullanıldığı bir kavgaya 

Haberin giriş cümlesinde “Suriyeli gerilimi” ifadesi olaya yönelik yaklaşımı ortaya koymaktadır. 
de kurulmakta ve olumsuzluk içermektedir.  

Kanal D haber girişlerinde, tıpkı haber alt başlıklarında olduğu gibi “tepki” dilinin devam 
ettirilmesidir. Bununla birlikte, dram dilinin de kullanıldığı haber örnekleri bulunmaktadır. 
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Örnekler kapsamında incelenen “Vatanlarından Ayrı Bir Bayram Daha”, haberinde ve “Mültecilerin 
Dramı Belgesel oldu” haberlerinin girişlerinde, dramatik unsurları kullanarak izler kitle üzerinde etkiyi 
artırma yoluna gidildiği görülmektedir. 

FOX TV haber girişlerinde, öznenin yer al
sığınmacılara vatandaşlık ve ev verilmesi ile ilgili muhalefetin gösterdiği tepki üzerinden 
kurgulanmıştır. Ayrıca Haber girişlerinde “kim, ne, nerede, neden” gibi temel sorular yanıtlanmaya 
çalışılarak enformasyon aktarımına gidildiği görülmektedir.

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Görsel Unsurların 
Analizi 

“Makro Yapının Tematik Unsurları” olan yazılı basında fotoğraflar, televizyonda ise video 
görüntüleridir. Haberleştirilen olayın gerçekliğine dair bir kanıt olan fotoğraf / video, kurgulanan  
haberin bir parçası olup, habere görsellik kazandırmaktadır. Haberin inandırıcılığı açısından önemli bir 
işlevi yerine getiren görsel unsurlar aynı zamanda tanıklık etme görevini de 
(Berger, 2016: 10)   

Analize tabi tutulan 5 televizyon kanalının haberlerinde kullanılan görsel unsurların paralellik 
gösterdiği görülmektedir. Görsel unsurları olarak haberin aktörleri, habere konu olan kişi, olayın 
gerçekleştiği yer ve yapılan eylem ön plana çıkmaktadır. Tepki haberlerinin verildiği haber başlıkları, 
“Siyasi - Hukuki Konular “, “Polis 
eylemlerine ilişkin haberlerde sıklıkla görüntülerin verilmesi, izler kitle tara
olmayanı ötekileştirirken, bu durumla karşılaşan mağdurlar açısından da korkuya neden olma 
potansiyelini barındırabilmektedir. 

Haberlerde Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçmesine yönelik söylemler ve siyasi 
çevrelerin sert tepkisi görsel unsurlar kullanılarak izler kitleye sunulmuştur. Bu sunum öznel ve nesnel 
çekim teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Ortam hakkında bilgi verme ile ilgili bölümlerde nesnel 
çekimler kullanılırken, siyasilerin verdiği tepkiler öznel çekimlerle s
öznel planlar göğüs, omuz baş ve yüz planlar olarak sıralanmıştır. Haber aktarımlarında görsel etkiyi 
artırmak için televizyon ekranının ikiye bölünmesi de sıkça yapılan bir yöntem olarak kullanılmıştır. 

“Suriyeli sığınmacılara vatandaşlık verilmesi” ile ilgili haberlerde muhalefetin iktidara karşı kullandığı 
sert söylem nedeniyle haberlerde ‘ötekileştirmeye katkı sunduğu, aynı şekilde kullanılan görsel 
unsurların bu durumu desteklediği söylenebilir. Ayrıca habere ilişkin gör
arasında tutarlılık söz konusudur. 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haberin Arka Plan 
Bağlam Bilgisi 

Söylem analizinin önemli bir unsuru da habere konu olan olay veya duruma ilişkin kitleye sunulan 
arka plan bilgisi ve bağlamdır. Haber konusu olan hareketliliğin nedenleri arka plan bilgisiyle 
verilmektedir. Van Dijk’e göre arka plan ve bağlam bilgisi, haberin anlamını ortaya koymak açısından 
önemlidir. Ayrıca iletilen mesaj niteliğini belirlemektedir. H
daha önce benzer olaylarda edinilen ve hafızada depolanan bilgi ile birleştirilerek okunması ve bu 
şekilde boşlukların doldurulması ile makro yapıya yönelik şematik düşünce oluşmaktadır. (İnal, 
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en “Vatanlarından Ayrı Bir Bayram Daha”, haberinde ve “Mültecilerin 
Dramı Belgesel oldu” haberlerinin girişlerinde, dramatik unsurları kullanarak izler kitle üzerinde etkiyi 
artırma yoluna gidildiği görülmektedir.  

FOX TV haber girişlerinde, öznenin yer aldığı ve tamamlayıcı haber girişleriyle, Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık ve ev verilmesi ile ilgili muhalefetin gösterdiği tepki üzerinden 
kurgulanmıştır. Ayrıca Haber girişlerinde “kim, ne, nerede, neden” gibi temel sorular yanıtlanmaya 

rmasyon aktarımına gidildiği görülmektedir. 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Görsel Unsurların 

“Makro Yapının Tematik Unsurları” olan yazılı basında fotoğraflar, televizyonda ise video 
len olayın gerçekliğine dair bir kanıt olan fotoğraf / video, kurgulanan  

haberin bir parçası olup, habere görsellik kazandırmaktadır. Haberin inandırıcılığı açısından önemli bir 
işlevi yerine getiren görsel unsurlar aynı zamanda tanıklık etme görevini de yerine getirmektedir 

Analize tabi tutulan 5 televizyon kanalının haberlerinde kullanılan görsel unsurların paralellik 
gösterdiği görülmektedir. Görsel unsurları olarak haberin aktörleri, habere konu olan kişi, olayın 

ve yapılan eylem ön plana çıkmaktadır. Tepki haberlerinin verildiği haber başlıkları, 
Hukuki Konular “, “Polis - Adliye”, “Kamp Hayatı” ve “Savaş” konularıdır. Tepki 

eylemlerine ilişkin haberlerde sıklıkla görüntülerin verilmesi, izler kitle tarafından kendinden 
olmayanı ötekileştirirken, bu durumla karşılaşan mağdurlar açısından da korkuya neden olma 

Haberlerde Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçmesine yönelik söylemler ve siyasi 
kisi görsel unsurlar kullanılarak izler kitleye sunulmuştur. Bu sunum öznel ve nesnel 

çekim teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Ortam hakkında bilgi verme ile ilgili bölümlerde nesnel 
çekimler kullanılırken, siyasilerin verdiği tepkiler öznel çekimlerle sunulduğu tespit edilmiştir. Bu 
öznel planlar göğüs, omuz baş ve yüz planlar olarak sıralanmıştır. Haber aktarımlarında görsel etkiyi 
artırmak için televizyon ekranının ikiye bölünmesi de sıkça yapılan bir yöntem olarak kullanılmıştır. 

ara vatandaşlık verilmesi” ile ilgili haberlerde muhalefetin iktidara karşı kullandığı 
sert söylem nedeniyle haberlerde ‘ötekileştirmeye katkı sunduğu, aynı şekilde kullanılan görsel 
unsurların bu durumu desteklediği söylenebilir. Ayrıca habere ilişkin görsel unsurlar ve söylemler 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haberin Arka Plan 

Söylem analizinin önemli bir unsuru da habere konu olan olay veya duruma ilişkin kitleye sunulan 
a plan bilgisi ve bağlamdır. Haber konusu olan hareketliliğin nedenleri arka plan bilgisiyle 

verilmektedir. Van Dijk’e göre arka plan ve bağlam bilgisi, haberin anlamını ortaya koymak açısından 
önemlidir. Ayrıca iletilen mesaj niteliğini belirlemektedir. Haber metninde eksik bırakılan bilginin, 
daha önce benzer olaylarda edinilen ve hafızada depolanan bilgi ile birleştirilerek okunması ve bu 
şekilde boşlukların doldurulması ile makro yapıya yönelik şematik düşünce oluşmaktadır. (İnal, 

en “Vatanlarından Ayrı Bir Bayram Daha”, haberinde ve “Mültecilerin 
Dramı Belgesel oldu” haberlerinin girişlerinde, dramatik unsurları kullanarak izler kitle üzerinde etkiyi 

dığı ve tamamlayıcı haber girişleriyle, Suriyeli 
sığınmacılara vatandaşlık ve ev verilmesi ile ilgili muhalefetin gösterdiği tepki üzerinden 
kurgulanmıştır. Ayrıca Haber girişlerinde “kim, ne, nerede, neden” gibi temel sorular yanıtlanmaya 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Görsel Unsurların 

“Makro Yapının Tematik Unsurları” olan yazılı basında fotoğraflar, televizyonda ise video 
len olayın gerçekliğine dair bir kanıt olan fotoğraf / video, kurgulanan  

haberin bir parçası olup, habere görsellik kazandırmaktadır. Haberin inandırıcılığı açısından önemli bir 
yerine getirmektedir 

Analize tabi tutulan 5 televizyon kanalının haberlerinde kullanılan görsel unsurların paralellik 
gösterdiği görülmektedir. Görsel unsurları olarak haberin aktörleri, habere konu olan kişi, olayın 

ve yapılan eylem ön plana çıkmaktadır. Tepki haberlerinin verildiği haber başlıkları, 
Adliye”, “Kamp Hayatı” ve “Savaş” konularıdır. Tepki 

fından kendinden 
olmayanı ötekileştirirken, bu durumla karşılaşan mağdurlar açısından da korkuya neden olma 

Haberlerde Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına geçmesine yönelik söylemler ve siyasi 
kisi görsel unsurlar kullanılarak izler kitleye sunulmuştur. Bu sunum öznel ve nesnel 

çekim teknikleri kullanılarak yapılmıştır. Ortam hakkında bilgi verme ile ilgili bölümlerde nesnel 
unulduğu tespit edilmiştir. Bu 

öznel planlar göğüs, omuz baş ve yüz planlar olarak sıralanmıştır. Haber aktarımlarında görsel etkiyi 
artırmak için televizyon ekranının ikiye bölünmesi de sıkça yapılan bir yöntem olarak kullanılmıştır.  

ara vatandaşlık verilmesi” ile ilgili haberlerde muhalefetin iktidara karşı kullandığı 
sert söylem nedeniyle haberlerde ‘ötekileştirmeye katkı sunduğu, aynı şekilde kullanılan görsel 

sel unsurlar ve söylemler 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haberin Arka Plan 

Söylem analizinin önemli bir unsuru da habere konu olan olay veya duruma ilişkin kitleye sunulan 
a plan bilgisi ve bağlamdır. Haber konusu olan hareketliliğin nedenleri arka plan bilgisiyle 

verilmektedir. Van Dijk’e göre arka plan ve bağlam bilgisi, haberin anlamını ortaya koymak açısından 
aber metninde eksik bırakılan bilginin, 

daha önce benzer olaylarda edinilen ve hafızada depolanan bilgi ile birleştirilerek okunması ve bu 
şekilde boşlukların doldurulması ile makro yapıya yönelik şematik düşünce oluşmaktadır. (İnal, 
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1996:150)Bu doğrultuda haberlere bakıldığında Suriyeli sığınmacılara yönelik arka plan bilgisi olarak 
“Suriye de başlayan savaşla birlikte kaçıp Türkiye’ye gelenler, Türkiye’ye sığınanlar”, “Suriye’den 
gelenler“, “savaştan kaçanlar” gibi ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. A
sorununun siyasi, ekonomik, kültürel boyutlarına ilişkin değerlendirme ve tespitlere yeterince yer 
verilmediği tespit edilmiştir.  

Çalışma kapsamında incelenen haberlerin bazılarında nedensellik bağının kullanıldığı görülmektedir. 
Nedensellik bağı, incelenen haberlerde “iddia” düzeyindeki veriler üzerinden şekillenmektedir. Star 
TV’de yayınlanan “İzmir’de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haberde, “
mahalleli ile Suriyeli sığınmacıların kavga ettikleri, İd
yaptıkları için Suriyelilerin uyarılması
haberlerin alt bant yazısında kullanılmazken, haber girişlerinde yer almaktadır. 

İddia düzeyindeki bilgi aktarımına 
sürülen olumsuzluklara ilişkin vurgulardır. Örneğin, 
“can güvenliği yok”, “bayanlar parka çıkamıyor”
gerçekleştirdikleri eylemler belirtilmektedir. Bu örnekler aynı zamanda arka plan ve bağlam bilgisinin 
eksik veya yanlış aktarılması nedeniyle sorunludur ve Suriyeli sığınmacılara yönelik “olumsuz” algı 
yaratabilecek haber örnekleridir. Yaşanan olumsuzlukla
sığınmacıların kim oldukları, neden bu şehirde bulunduklarına ilişki bilgi verilmemiştir. Arka plan ve 
bağlam bilgisinin yetersiz aktarılması nedeniyle yaşanan mağduriyet Suriyeli sığınmacıların tavır ve 
davranışlarına bağlanmıştır.  

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminde 
Makro Yapısal  Şematik Unsurlar: Ana Olayın Sunumu

Ana olayların sunumu, haber girişi ve haber başlıkları ile yakından ilgilidir ve haber konusu olan 
hakkındaki bilgileri içerir. Haberdeki ana olayın ele alınış biçimini değerlendirir. Haber kaynakları ve 
olayın taraflarının ifadelerine yer verir. Çalışma kapsamında analize tabi tutulan Suriyeli sığınmacılara 
yönelik yapılan haberlerin ana olayı olarak “
Kurgusal yapı içerisindeki haberlerdeki “ötekileştirme” tutum, davranış ve görsel unsurları 
kapsamaktadır. Örneklem çerçevesinde incelenen “İzmir de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haberin 
ana olayı, İzmir’in Buca ilçesinde mahalleli ile Suriye’li arasındaki gerilim ve sonrasında 
sığınmacılara yönelik gösterilen tepkidir. Yerel halkın tepkisinin nedeni, olay yeri tanık görüşleriyle 
aktarılmıştır. 

Mahalleli: “Bayanlar parka çıkamıyor, kendi sokakta
gidemiyor. Küfürlü konuşuyorlar, gece hiç yatmaları yok. Sabaha kadar, kapılarda balkonlarda 
yüksek sesle konuşuyorlar.”(Star TV)

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminde 
Makro Yapısal  Şematik Unsurlar: Haber Kaynakları

Çalışmaya konu olan televizyon kanallarının Suriyeli sığınmacılar yönelik verdiği haberlerde haber 
kaynakları olarak 2 temel unsurun olduğu görülmüştür. Birincisi televizyon bünyesinde çalışan 
muhabir ve kameramanların kendi gözlem ve aktarımlarının kaynaklık ettiği, başka bir ifadeyle birinci 
kaynaktan yansıtıldığı haberler İkincisi ise haber ajanslarından alınan enformasyon ve görsel unsurlar.
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haberlere bakıldığında Suriyeli sığınmacılara yönelik arka plan bilgisi olarak 
“Suriye de başlayan savaşla birlikte kaçıp Türkiye’ye gelenler, Türkiye’ye sığınanlar”, “Suriye’den 
gelenler“, “savaştan kaçanlar” gibi ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Suriyeli sığınmacı 
sorununun siyasi, ekonomik, kültürel boyutlarına ilişkin değerlendirme ve tespitlere yeterince yer 

Çalışma kapsamında incelenen haberlerin bazılarında nedensellik bağının kullanıldığı görülmektedir. 
Nedensellik bağı, incelenen haberlerde “iddia” düzeyindeki veriler üzerinden şekillenmektedir. Star 
TV’de yayınlanan “İzmir’de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haberde, “İzmir’in Buca ilçesinde, 
mahalleli ile Suriyeli sığınmacıların kavga ettikleri, İddiaya göre kavganın nedenin ise gürültü 
yaptıkları için Suriyelilerin uyarılması” buna örnek olarak verilebilir. İddia düzeyindeki veriler 
haberlerin alt bant yazısında kullanılmazken, haber girişlerinde yer almaktadır.  

İddia düzeyindeki bilgi aktarımına ilişkin önemli bir unsur da Suriyeli sığınmacıların yaptıkları ileri 
sürülen olumsuzluklara ilişkin vurgulardır. Örneğin, ‘komşumuzu doğradılar”. “Suriyeli gerilimi”, 
“can güvenliği yok”, “bayanlar parka çıkamıyor” gibi ifadelerle Suriyeli sığınmacıların 
erçekleştirdikleri eylemler belirtilmektedir. Bu örnekler aynı zamanda arka plan ve bağlam bilgisinin 

eksik veya yanlış aktarılması nedeniyle sorunludur ve Suriyeli sığınmacılara yönelik “olumsuz” algı 
yaratabilecek haber örnekleridir. Yaşanan olumsuzlukların tek sorumlusu olarak nitelendirilen Suriyeli 
sığınmacıların kim oldukları, neden bu şehirde bulunduklarına ilişki bilgi verilmemiştir. Arka plan ve 
bağlam bilgisinin yetersiz aktarılması nedeniyle yaşanan mağduriyet Suriyeli sığınmacıların tavır ve 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminde 
Makro Yapısal  Şematik Unsurlar: Ana Olayın Sunumu 

Ana olayların sunumu, haber girişi ve haber başlıkları ile yakından ilgilidir ve haber konusu olan 
hakkındaki bilgileri içerir. Haberdeki ana olayın ele alınış biçimini değerlendirir. Haber kaynakları ve 
olayın taraflarının ifadelerine yer verir. Çalışma kapsamında analize tabi tutulan Suriyeli sığınmacılara 
yönelik yapılan haberlerin ana olayı olarak “tepki” ve ‘ötekileştirme”nin öne çıktığı görülmektedir. 
Kurgusal yapı içerisindeki haberlerdeki “ötekileştirme” tutum, davranış ve görsel unsurları 
kapsamaktadır. Örneklem çerçevesinde incelenen “İzmir de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haberin 

ayı, İzmir’in Buca ilçesinde mahalleli ile Suriye’li arasındaki gerilim ve sonrasında 
sığınmacılara yönelik gösterilen tepkidir. Yerel halkın tepkisinin nedeni, olay yeri tanık görüşleriyle 

“Bayanlar parka çıkamıyor, kendi sokakta kendi kapısının önüne oturamıyor. Bir markete 
gidemiyor. Küfürlü konuşuyorlar, gece hiç yatmaları yok. Sabaha kadar, kapılarda balkonlarda 

(Star TV) 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminde 
Makro Yapısal  Şematik Unsurlar: Haber Kaynakları 

Çalışmaya konu olan televizyon kanallarının Suriyeli sığınmacılar yönelik verdiği haberlerde haber 
kaynakları olarak 2 temel unsurun olduğu görülmüştür. Birincisi televizyon bünyesinde çalışan 

meramanların kendi gözlem ve aktarımlarının kaynaklık ettiği, başka bir ifadeyle birinci 
kaynaktan yansıtıldığı haberler İkincisi ise haber ajanslarından alınan enformasyon ve görsel unsurlar.

haberlere bakıldığında Suriyeli sığınmacılara yönelik arka plan bilgisi olarak 
“Suriye de başlayan savaşla birlikte kaçıp Türkiye’ye gelenler, Türkiye’ye sığınanlar”, “Suriye’den 

yrıca Suriyeli sığınmacı 
sorununun siyasi, ekonomik, kültürel boyutlarına ilişkin değerlendirme ve tespitlere yeterince yer 

Çalışma kapsamında incelenen haberlerin bazılarında nedensellik bağının kullanıldığı görülmektedir. 
Nedensellik bağı, incelenen haberlerde “iddia” düzeyindeki veriler üzerinden şekillenmektedir. Star 

İzmir’in Buca ilçesinde, 
diaya göre kavganın nedenin ise gürültü 

” buna örnek olarak verilebilir. İddia düzeyindeki veriler 

ilişkin önemli bir unsur da Suriyeli sığınmacıların yaptıkları ileri 
‘komşumuzu doğradılar”. “Suriyeli gerilimi”, 

gibi ifadelerle Suriyeli sığınmacıların 
erçekleştirdikleri eylemler belirtilmektedir. Bu örnekler aynı zamanda arka plan ve bağlam bilgisinin 

eksik veya yanlış aktarılması nedeniyle sorunludur ve Suriyeli sığınmacılara yönelik “olumsuz” algı 
rın tek sorumlusu olarak nitelendirilen Suriyeli 

sığınmacıların kim oldukları, neden bu şehirde bulunduklarına ilişki bilgi verilmemiştir. Arka plan ve 
bağlam bilgisinin yetersiz aktarılması nedeniyle yaşanan mağduriyet Suriyeli sığınmacıların tavır ve 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminde 

Ana olayların sunumu, haber girişi ve haber başlıkları ile yakından ilgilidir ve haber konusu olan 
hakkındaki bilgileri içerir. Haberdeki ana olayın ele alınış biçimini değerlendirir. Haber kaynakları ve 
olayın taraflarının ifadelerine yer verir. Çalışma kapsamında analize tabi tutulan Suriyeli sığınmacılara 

tepki” ve ‘ötekileştirme”nin öne çıktığı görülmektedir. 
Kurgusal yapı içerisindeki haberlerdeki “ötekileştirme” tutum, davranış ve görsel unsurları 
kapsamaktadır. Örneklem çerçevesinde incelenen “İzmir de Suriyeli Gerilimi” alt bant başlıklı haberin 

ayı, İzmir’in Buca ilçesinde mahalleli ile Suriye’li arasındaki gerilim ve sonrasında 
sığınmacılara yönelik gösterilen tepkidir. Yerel halkın tepkisinin nedeni, olay yeri tanık görüşleriyle 

kendi kapısının önüne oturamıyor. Bir markete 
gidemiyor. Küfürlü konuşuyorlar, gece hiç yatmaları yok. Sabaha kadar, kapılarda balkonlarda 

Makro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminde 

Çalışmaya konu olan televizyon kanallarının Suriyeli sığınmacılar yönelik verdiği haberlerde haber 
kaynakları olarak 2 temel unsurun olduğu görülmüştür. Birincisi televizyon bünyesinde çalışan 

meramanların kendi gözlem ve aktarımlarının kaynaklık ettiği, başka bir ifadeyle birinci 
kaynaktan yansıtıldığı haberler İkincisi ise haber ajanslarından alınan enformasyon ve görsel unsurlar. 
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Birinci kaynaktan verilen haberlerde iktidar ve muhalefet temsi
görülmektedir. Ancak çalışma kapsamında analize tabi tutulan ATV’nin bir haber dışında muhalefetin 
eleştirel açıklamalarına yer vermediği tespit edilmiştir. Bunun nedeni iktidara yakınlığı ve 
politikalarını destekliyor olmasından kaynaklanmaktadır.

Haber kaynaklarının sunumunda ise sadece haberin ana olayı ile ilgili kısım ön plana çıkarılmıştır. 
Haber kurgusu içerisinde sadece konuyla ilgili iktidar ya da muhalefet açıklamaları kullanılmamış aynı 
zamanda karşı görüşü de alarak kaynak yelpazesini  geniş tutulmuştur. 

Mikro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminin Yapısal 
Özellikleri  

Eleştirel söylem analizinde mikro yapılar, haberin cümle yapıları, cümleler arası ilişkiler ve haberde 
yer alan sözcük seçimlerinden oluşmaktadır. (İnal, 1996:142)   Televizyon kanallarının ana haberleri 
mikro yapı unsurları açısından incelendiğinde şu hususlar dikkat çekmektedir. Haberde kullanılan 
cümle yapıları bakımından, kısa ve kolay anlaşılabilecek c
haberlerde günlük konuşma diline ait sözcük veya söz gruplarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna 
örnek olarak. “mahalleli ile Suriyeliler birbirine girdi.”,  “ortalık karıştı”, “Suriyeliler bir baba ve 
oğlunu bıçakladı.”  “hedef aldı” verilebilir.

Haber alt bant metinlerde geçen kelimeler incelendiğinde Suriyeli sığınmacıları tanımlamak için en 
çok kullanılan kelimelerin “Suriyeli 
sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmesinin ön planda tutulduğu kelime ve kelime gruplarıdır. Bu 
kelimeler “vatandaşlık,öfkeli kalabalık, tepki, muhalefetten tepki, TOKİ’den ev, bedava konut, 
tehlikeli gerginlik, ‘hayatını kaybetti.” Ayrıca haberlerde “isteyene vatandaşlı
doktor - mühendis olanlar, savaş alanına döndü” gibi dramatik bir yapı içerisinde “ötekileştirici” bir 
yaklaşımı ön plana çıkaran kelime ya da kelime gruplarına da rastlanmıştır. Analize tabi tutulan 
haberlere ilişkin başka bir tanımlama örneği de “gerginlik”tir. “önlem alınsın, kavga, tepki, olay” gibi 
olumsuz çağrışımda bulunan kelimeler  “Suriyeli” sözcüğüyle birlikte verilmektedir.

Haberlerde kullanılan cümle yapılarına bakıldığında, cümleler arasında bir nedensellik bağı  kur
anlaşılmaktadır. Ancak bu ilişki Suriyeli sığınmacıların neden Türk vatandaşlığına geçmek 
istediklerini açıklamaktan ziyade, Suriyeli sığınmacıların vatandaşlığa geçebilecek olması nedeniyle 
yapılan tartışmalara odaklanmaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

“Televizyon Haberinde Öteki’nin Sunumu: Suriyeli sığınmacılar” konulu çalışmada Suriyeli 
sığınmacıların televizyon haberlerinde temsil biçimine odaklanılmaktadır. Bu çalışmayla amaçlanan, 
sığınmacılara yönelik televizyon haberlerinin üretim süreci, nas
hangi biçimlerde dolaşıma sokulduğunu ortaya koymaktır. Ötekileştirme pratiklerine odaklanılan 
çalışmada televizyon haberleri ele alınmış ve mevcut haberlerde dil ve söylem ilişkisini ortaya koymak 
amacıyla Van Dijk’in eleştirel söylem analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ulusal yayın yapan 5 
televizyon kanalının ana haber bülteni ele alınmıştır. Mevcut kanallarının seçimi, izlenme oranları göz 
önünde tutularak belirlenmiştir.  1 Temmuz 
ana haber bültenleri incelenen televizyon kanalları; Fox TV, Show TV, ATV, Kanal D. ve Star 
TV’den oluşmaktadır. 
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Birinci kaynaktan verilen haberlerde iktidar ve muhalefet temsilcileri açıklamaları sıklıkla kullandığı 
görülmektedir. Ancak çalışma kapsamında analize tabi tutulan ATV’nin bir haber dışında muhalefetin 
eleştirel açıklamalarına yer vermediği tespit edilmiştir. Bunun nedeni iktidara yakınlığı ve 

yor olmasından kaynaklanmaktadır. 

Haber kaynaklarının sunumunda ise sadece haberin ana olayı ile ilgili kısım ön plana çıkarılmıştır. 
Haber kurgusu içerisinde sadece konuyla ilgili iktidar ya da muhalefet açıklamaları kullanılmamış aynı 

ü de alarak kaynak yelpazesini  geniş tutulmuştur.  

Mikro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminin Yapısal 

Eleştirel söylem analizinde mikro yapılar, haberin cümle yapıları, cümleler arası ilişkiler ve haberde 
yer alan sözcük seçimlerinden oluşmaktadır. (İnal, 1996:142)   Televizyon kanallarının ana haberleri 
mikro yapı unsurları açısından incelendiğinde şu hususlar dikkat çekmektedir. Haberde kullanılan 
cümle yapıları bakımından, kısa ve kolay anlaşılabilecek cümlelerin kullanıldığı görülmektedir.Ayrıca 
haberlerde günlük konuşma diline ait sözcük veya söz gruplarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Buna 
örnek olarak. “mahalleli ile Suriyeliler birbirine girdi.”,  “ortalık karıştı”, “Suriyeliler bir baba ve 

u bıçakladı.”  “hedef aldı” verilebilir. 

Haber alt bant metinlerde geçen kelimeler incelendiğinde Suriyeli sığınmacıları tanımlamak için en 
çok kullanılan kelimelerin “Suriyeli - Suriyeliler” olduğu görülmektedir. Bir diğer husus Suriyeli 

k vatandaşlığı verilmesinin ön planda tutulduğu kelime ve kelime gruplarıdır. Bu 
kelimeler “vatandaşlık,öfkeli kalabalık, tepki, muhalefetten tepki, TOKİ’den ev, bedava konut, 
tehlikeli gerginlik, ‘hayatını kaybetti.” Ayrıca haberlerde “isteyene vatandaşlık, kalifiyeli Suriyeliler, 

mühendis olanlar, savaş alanına döndü” gibi dramatik bir yapı içerisinde “ötekileştirici” bir 
yaklaşımı ön plana çıkaran kelime ya da kelime gruplarına da rastlanmıştır. Analize tabi tutulan 

anımlama örneği de “gerginlik”tir. “önlem alınsın, kavga, tepki, olay” gibi 
olumsuz çağrışımda bulunan kelimeler  “Suriyeli” sözcüğüyle birlikte verilmektedir. 

Haberlerde kullanılan cümle yapılarına bakıldığında, cümleler arasında bir nedensellik bağı  kur
anlaşılmaktadır. Ancak bu ilişki Suriyeli sığınmacıların neden Türk vatandaşlığına geçmek 
istediklerini açıklamaktan ziyade, Suriyeli sığınmacıların vatandaşlığa geçebilecek olması nedeniyle 
yapılan tartışmalara odaklanmaktadır.  

RME 

“Televizyon Haberinde Öteki’nin Sunumu: Suriyeli sığınmacılar” konulu çalışmada Suriyeli 
sığınmacıların televizyon haberlerinde temsil biçimine odaklanılmaktadır. Bu çalışmayla amaçlanan, 
sığınmacılara yönelik televizyon haberlerinin üretim süreci, nasıl yansıtıldığı ve toplumsal alanda 
hangi biçimlerde dolaşıma sokulduğunu ortaya koymaktır. Ötekileştirme pratiklerine odaklanılan 
çalışmada televizyon haberleri ele alınmış ve mevcut haberlerde dil ve söylem ilişkisini ortaya koymak 

leştirel söylem analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında ulusal yayın yapan 5 
televizyon kanalının ana haber bülteni ele alınmıştır. Mevcut kanallarının seçimi, izlenme oranları göz 
önünde tutularak belirlenmiştir.  1 Temmuz -15 Temmuz 2016 tarihleri aralığında sığınmacılara ilişkin 
ana haber bültenleri incelenen televizyon kanalları; Fox TV, Show TV, ATV, Kanal D. ve Star 

lcileri açıklamaları sıklıkla kullandığı 
görülmektedir. Ancak çalışma kapsamında analize tabi tutulan ATV’nin bir haber dışında muhalefetin 
eleştirel açıklamalarına yer vermediği tespit edilmiştir. Bunun nedeni iktidara yakınlığı ve 

Haber kaynaklarının sunumunda ise sadece haberin ana olayı ile ilgili kısım ön plana çıkarılmıştır. 
Haber kurgusu içerisinde sadece konuyla ilgili iktidar ya da muhalefet açıklamaları kullanılmamış aynı 

Mikro Yapıya Yönelik FOX TV, Show TV, ATV, Kanal D ve Star TV Haber Söyleminin Yapısal 

Eleştirel söylem analizinde mikro yapılar, haberin cümle yapıları, cümleler arası ilişkiler ve haberde 
yer alan sözcük seçimlerinden oluşmaktadır. (İnal, 1996:142)   Televizyon kanallarının ana haberleri 
mikro yapı unsurları açısından incelendiğinde şu hususlar dikkat çekmektedir. Haberde kullanılan 
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anlaşılmaktadır. Ancak bu ilişki Suriyeli sığınmacıların neden Türk vatandaşlığına geçmek 
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Suriyeli sığınmacılara yönelik yayınlanan haberlerin çoğunluğunun “Yasal
altında, sığınmacılara Türk vatandaşlığı verilmesi olduğu görülmektedir. Bu haberlerde arka plan 
bağlam bilgisi yerine “tepki” vurgusunun öne çıkartıldığı tespit edilmiştir. Haberlerde Suriyeli 
sığınmacıların tehlike unsuru olarak gösterme ve onlara yönelik tepkinin aktar
savunma refleksleri olarak değerlendirilebilir. Suriyeli sığınmacıların Türkiye de bulunmaları ve 
bunun beraberinde getirdiği birçok sorunun kaynağı olarak gösterilmesi de yine aynı yönde tepkiler 
olarak yorumlanabilir.  

Televizyon kanalının haber alt bant başlıkları değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak “vatandaşlık 
verilmesi’, “tepki”, ‘Suriye gerilimi’ ve “sorun yaratan Suriyeliler” ‘üzerinden gördüğü tespit 
edilmiştir. Buda Suriyeli sığınmacıların “gerginliğin kaynağı” algısının olu
Çalışma kapsamında İncelemeye tabi tutulan haberler açısından vurgulanması gereken bir diğer 
önemli husus, haberlerde arka plan bağlam bilgisinin yetersizliğidir. Suriyeli sığınmacıların sınırı 
geçerek Türkiye’ye gelme nedeni olarak
nedenleri, gelişim süreci, mevcut durumu gibi konularında bilgi aktarılmadığı görülmektedir. Ayrıca 
yapılan haberlerde Suriyeli sığınmacı sorunun nedenleri ve sorunun çözümüne ilişkin bilimsel veriler
ya da değerlendirmelere yer verilmediği görülmektedir.

Çalışmada Suriyeli sığınmacılara yönelik haberlerde, genel bir ifadeyi barındıran “Suriyeli
Suriyeliler” nitelendirmesinin öne çıktığı görülmüştür.  Bununla birlikte Sınırlı da olsa “sığınmacı”, 
“mülteci” veya “göçmen” ifadesi de kullanılmıştır. Bu durum gerek iktidar ve gerekse muhalefet 
temsilcilerinin açıklamalarında da görülmektedir. Mevcut tanımlamalardaki farklılık, Suriyeli 
sığınmacılara ilişkin hukuki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. 
Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, bu sözleşmeyi “coğrafi sınırlama” 
çekincesi ile kabul etmiş, Avrupa dışından gelip iltica talep edenleri “mülteci” statüsü kabul 
edilmemiştir. (İnceleme raporu, 2012:13)
ve bununla birlikte Türkiye’ye kitlesel göçlerin başlamasıyla birlikte, Nisan 2012’de Başbakanlık 
tarafından yayımlanan genelge ile Suriyeli sığınmacılara “geçici koruma” verilmiştir. (inceleme rapo
2013) 

Sonuç olarak çalışmanın alanını oluşturan televizyon haberlerinde ötekileştirici söylemin, dolaylı veya 
ima yoluyla izler kitleye aktarıldığı tespit edilmiştir. Televizyon haberlerinde ötekileştirme süreçleri, 
değişen ölçülerde vatan severlik tema
algıladığı Suriyeli sığınmacıları dolaylı olarak ötekileştirerek yapılmaktadır. Olayın haberleştirilmesi 
sırasında kullanılan dil, imaj ve göstergeler mevcut durumun olağanlaştırılmasını sağlamak
Haberlerin aktarımında muhabire, haber editörlerine düşen sorumluluk, haber yoluyla ötekileştirme 
fiillerinin bir parçası olmama konusunda kararlılık göstermesidir. (Yılmaz, 2013:59) Ötekileştirmenin, 
çok kültürlülük, demokrasi ve toplumsal bütünlük
hareketle, haberin kurgusal yapısı ve etik ilkeler çerçevesinde yeniden kurgulanması gerekmektedir.  
Haberde ötekileştirici, dil yerine, kapsayıcı bir yaklaşımdan beslenilmesi gerekliliği esas alınmalıdır. 
Aksi taktirde ötekileştirici tutum ve davranışlar oluşturma üzerindeki etkileri katlanarak devam etme 
potansiyeli bulunmaktadır.  
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Suriyeli sığınmacılara yönelik yayınlanan haberlerin çoğunluğunun “Yasal-Hukuki Konular” başlığı 
cılara Türk vatandaşlığı verilmesi olduğu görülmektedir. Bu haberlerde arka plan 

bağlam bilgisi yerine “tepki” vurgusunun öne çıkartıldığı tespit edilmiştir. Haberlerde Suriyeli 
sığınmacıların tehlike unsuru olarak gösterme ve onlara yönelik tepkinin aktarımı, ötekileştirici 
savunma refleksleri olarak değerlendirilebilir. Suriyeli sığınmacıların Türkiye de bulunmaları ve 
bunun beraberinde getirdiği birçok sorunun kaynağı olarak gösterilmesi de yine aynı yönde tepkiler 

lının haber alt bant başlıkları değerlendirildiğinde, ağırlıklı olarak “vatandaşlık 
verilmesi’, “tepki”, ‘Suriye gerilimi’ ve “sorun yaratan Suriyeliler” ‘üzerinden gördüğü tespit 
edilmiştir. Buda Suriyeli sığınmacıların “gerginliğin kaynağı” algısının oluşmasına neden olmuştur. 
Çalışma kapsamında İncelemeye tabi tutulan haberler açısından vurgulanması gereken bir diğer 
önemli husus, haberlerde arka plan bağlam bilgisinin yetersizliğidir. Suriyeli sığınmacıların sınırı 
geçerek Türkiye’ye gelme nedeni olarak bölgedeki iç savaş gösterilmiştir. Ancak bu iç savaşın 
nedenleri, gelişim süreci, mevcut durumu gibi konularında bilgi aktarılmadığı görülmektedir. Ayrıca 
yapılan haberlerde Suriyeli sığınmacı sorunun nedenleri ve sorunun çözümüne ilişkin bilimsel veriler
ya da değerlendirmelere yer verilmediği görülmektedir. 

Çalışmada Suriyeli sığınmacılara yönelik haberlerde, genel bir ifadeyi barındıran “Suriyeli
Suriyeliler” nitelendirmesinin öne çıktığı görülmüştür.  Bununla birlikte Sınırlı da olsa “sığınmacı”, 

teci” veya “göçmen” ifadesi de kullanılmıştır. Bu durum gerek iktidar ve gerekse muhalefet 
temsilcilerinin açıklamalarında da görülmektedir. Mevcut tanımlamalardaki farklılık, Suriyeli 
sığınmacılara ilişkin hukuki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 
Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne taraf olan Türkiye, bu sözleşmeyi “coğrafi sınırlama” 
çekincesi ile kabul etmiş, Avrupa dışından gelip iltica talep edenleri “mülteci” statüsü kabul 
edilmemiştir. (İnceleme raporu, 2012:13) Ancak 2011 yılı Nisan ayından itibaren Suriye’deki iç savaş 
ve bununla birlikte Türkiye’ye kitlesel göçlerin başlamasıyla birlikte, Nisan 2012’de Başbakanlık 
tarafından yayımlanan genelge ile Suriyeli sığınmacılara “geçici koruma” verilmiştir. (inceleme rapo

Sonuç olarak çalışmanın alanını oluşturan televizyon haberlerinde ötekileştirici söylemin, dolaylı veya 
ima yoluyla izler kitleye aktarıldığı tespit edilmiştir. Televizyon haberlerinde ötekileştirme süreçleri, 
değişen ölçülerde vatan severlik teması etrafında duyarlılık göstererek ve bu yönde tehdit olarak 
algıladığı Suriyeli sığınmacıları dolaylı olarak ötekileştirerek yapılmaktadır. Olayın haberleştirilmesi 
sırasında kullanılan dil, imaj ve göstergeler mevcut durumun olağanlaştırılmasını sağlamak
Haberlerin aktarımında muhabire, haber editörlerine düşen sorumluluk, haber yoluyla ötekileştirme 
fiillerinin bir parçası olmama konusunda kararlılık göstermesidir. (Yılmaz, 2013:59) Ötekileştirmenin, 
çok kültürlülük, demokrasi ve toplumsal bütünlük için bir tehdit unsuru olma potansiyelinden 
hareketle, haberin kurgusal yapısı ve etik ilkeler çerçevesinde yeniden kurgulanması gerekmektedir.  
Haberde ötekileştirici, dil yerine, kapsayıcı bir yaklaşımdan beslenilmesi gerekliliği esas alınmalıdır. 
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yapılan haberlerde Suriyeli sığınmacı sorunun nedenleri ve sorunun çözümüne ilişkin bilimsel verilere 

Çalışmada Suriyeli sığınmacılara yönelik haberlerde, genel bir ifadeyi barındıran “Suriyeli-
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sırasında kullanılan dil, imaj ve göstergeler mevcut durumun olağanlaştırılmasını sağlamaktadır. 
Haberlerin aktarımında muhabire, haber editörlerine düşen sorumluluk, haber yoluyla ötekileştirme 
fiillerinin bir parçası olmama konusunda kararlılık göstermesidir. (Yılmaz, 2013:59) Ötekileştirmenin, 

için bir tehdit unsuru olma potansiyelinden 
hareketle, haberin kurgusal yapısı ve etik ilkeler çerçevesinde yeniden kurgulanması gerekmektedir.  
Haberde ötekileştirici, dil yerine, kapsayıcı bir yaklaşımdan beslenilmesi gerekliliği esas alınmalıdır. 
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Özet 

Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de gazete haber sitelerindeen çok okunan portallara yansıyan çocuk 
cinayetleri haberlerini inceleyerek çocuk cinayetlerinin genel bir tablosunu ortaya çıkarmak ve haber 
sitelerinin bu vakaları nasıl haberleştirdiklerini incele
konusunda geçen 30 seneye göre ilerleme kaydetmiş ancak tamamıyla bu sorunu çözememiş bir ülkedir. 
2017 yılı başı itibariyle Türkiye, Dünya Suç Endeksi’ne göre en az suç işleyen ülkeler arasında 125 ülke 
içinde 55. sırada bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumuna 
650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderilmektedir. Çocuk cinayetleri konusundaysa bütüncül ve 
kapsamlı bir araştırma henüz tamamlanmamıştır. Bundan dolayı, ça
basına yansıyan haberlerden yola çıkarak bütüncül bir resim çizmeyi hedeflemiştir. Çalışmada ilk olarak 
ön çalışma yapılarak rastgele 25 haber incelenmiş ve anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Buna göre “cani 
anne, cani baba, katil anne, katil baba, otopsi bebek, otopsi çocuk, cinayet bebek, cinayet çocuk, sinir 
krizi çocuk, sinir krizi çocuk cinayet’’ kelime ya da kelime grupları belirlenmiştir. Zaman dilimi olarak 
01.07.2012 – 01.07.2017 tarihleri arası alınmıştır. Haber 
incelenmiş aralarında arşiv çalışması yapılması mümkün olan ilk 5 site seçilmiştir. Buna göre Sözcü, 
Milliyet, Hürriyet, Habertürk ve Vatan haber siteleri incelenmiştir. Önceden belirtilen anahtar kelimeler
toplamda 772 haber olduğu saptanmış, %20 örneklem seçilmiştir. Dolayısıyla 154 haber kura sistemiyle 
elde edilmiştir. Tekrarlanan haberler kontrol edilerek çıkarılmış, 133 haber belirlenen kriterlere göre 
(cinayet nedeni, cinayet şekli, cinsiyet
incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Mağdurların %41’i kız, %36’sı erkek olup, %59’unun 0
arasında olduğu görülmüştür. Mağdur yaşı büyüdükçe cinayet oranının azaldığı, en çok cinayetin 
boğarak, herhangi bir nesneyle darbe sonucu ve kesici
olduğu tespit edilmiştir. Haber sitelerinin vakaları haberleştirilmesinde, haberlerin %56’sınınmağdurun 
kimliğini ifşa edici veya ifşa edilmesine yol açacak

Anahtar Kelimeler: çocuk cinayetleri, basın, haber, portal, internet
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Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de gazete haber sitelerindeen çok okunan portallara yansıyan çocuk 
cinayetleri haberlerini inceleyerek çocuk cinayetlerinin genel bir tablosunu ortaya çıkarmak ve haber 
sitelerinin bu vakaları nasıl haberleştirdiklerini incelemektir. Türkiye, çocuğa yönelik sorunları çözme 
konusunda geçen 30 seneye göre ilerleme kaydetmiş ancak tamamıyla bu sorunu çözememiş bir ülkedir. 
2017 yılı başı itibariyle Türkiye, Dünya Suç Endeksi’ne göre en az suç işleyen ülkeler arasında 125 ülke 

de 55. sırada bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumuna 
650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderilmektedir. Çocuk cinayetleri konusundaysa bütüncül ve 
kapsamlı bir araştırma henüz tamamlanmamıştır. Bundan dolayı, çalışma çocuk cinayetleri konusunda, 
basına yansıyan haberlerden yola çıkarak bütüncül bir resim çizmeyi hedeflemiştir. Çalışmada ilk olarak 
ön çalışma yapılarak rastgele 25 haber incelenmiş ve anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Buna göre “cani 

ba, katil anne, katil baba, otopsi bebek, otopsi çocuk, cinayet bebek, cinayet çocuk, sinir 
krizi çocuk, sinir krizi çocuk cinayet’’ kelime ya da kelime grupları belirlenmiştir. Zaman dilimi olarak 

01.07.2017 tarihleri arası alınmıştır. Haber sitesi olarak en çok okunan gazete haber siteleri 
incelenmiş aralarında arşiv çalışması yapılması mümkün olan ilk 5 site seçilmiştir. Buna göre Sözcü, 
Milliyet, Hürriyet, Habertürk ve Vatan haber siteleri incelenmiştir. Önceden belirtilen anahtar kelimeler
toplamda 772 haber olduğu saptanmış, %20 örneklem seçilmiştir. Dolayısıyla 154 haber kura sistemiyle 
elde edilmiştir. Tekrarlanan haberler kontrol edilerek çıkarılmış, 133 haber belirlenen kriterlere göre 
(cinayet nedeni, cinayet şekli, cinsiyet-fail-mağdur dağılımları, yaş aralıkları, haber içeriği vb.) 
incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Mağdurların %41’i kız, %36’sı erkek olup, %59’unun 0
arasında olduğu görülmüştür. Mağdur yaşı büyüdükçe cinayet oranının azaldığı, en çok cinayetin 

, herhangi bir nesneyle darbe sonucu ve kesici-delici aletlerle gerçekleştiği, failin daha çok anne 
olduğu tespit edilmiştir. Haber sitelerinin vakaları haberleştirilmesinde, haberlerin %56’sınınmağdurun 
kimliğini ifşa edici veya ifşa edilmesine yol açacak şekilde yazıldığı saptanmıştır.  

: çocuk cinayetleri, basın, haber, portal, internet 
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Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de gazete haber sitelerindeen çok okunan portallara yansıyan çocuk 
cinayetleri haberlerini inceleyerek çocuk cinayetlerinin genel bir tablosunu ortaya çıkarmak ve haber 

mektir. Türkiye, çocuğa yönelik sorunları çözme 
konusunda geçen 30 seneye göre ilerleme kaydetmiş ancak tamamıyla bu sorunu çözememiş bir ülkedir. 
2017 yılı başı itibariyle Türkiye, Dünya Suç Endeksi’ne göre en az suç işleyen ülkeler arasında 125 ülke 

de 55. sırada bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumuna 
650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderilmektedir. Çocuk cinayetleri konusundaysa bütüncül ve 

lışma çocuk cinayetleri konusunda, 
basına yansıyan haberlerden yola çıkarak bütüncül bir resim çizmeyi hedeflemiştir. Çalışmada ilk olarak 
ön çalışma yapılarak rastgele 25 haber incelenmiş ve anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Buna göre “cani 

ba, katil anne, katil baba, otopsi bebek, otopsi çocuk, cinayet bebek, cinayet çocuk, sinir 
krizi çocuk, sinir krizi çocuk cinayet’’ kelime ya da kelime grupları belirlenmiştir. Zaman dilimi olarak 

sitesi olarak en çok okunan gazete haber siteleri 
incelenmiş aralarında arşiv çalışması yapılması mümkün olan ilk 5 site seçilmiştir. Buna göre Sözcü, 
Milliyet, Hürriyet, Habertürk ve Vatan haber siteleri incelenmiştir. Önceden belirtilen anahtar kelimelerle 
toplamda 772 haber olduğu saptanmış, %20 örneklem seçilmiştir. Dolayısıyla 154 haber kura sistemiyle 
elde edilmiştir. Tekrarlanan haberler kontrol edilerek çıkarılmış, 133 haber belirlenen kriterlere göre 

ğdur dağılımları, yaş aralıkları, haber içeriği vb.) 
incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Mağdurların %41’i kız, %36’sı erkek olup, %59’unun 0-3 yaş 
arasında olduğu görülmüştür. Mağdur yaşı büyüdükçe cinayet oranının azaldığı, en çok cinayetin 

delici aletlerle gerçekleştiği, failin daha çok anne 
olduğu tespit edilmiştir. Haber sitelerinin vakaları haberleştirilmesinde, haberlerin %56’sınınmağdurun 
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An Investigation about news of child murders published on newspapers’ 
website ın the last 5 years

Abstract 

The main aim of the study is first of all to reveal a general picture of child murders and second of all to 
analyse how news sites editorialize these cases by examining the news of child murders in Turkey, which 
are portrayed most frequently in the interne
past 30 years in solving child-oriented problems but it is not a country that has completely solved this 
problem. As of the beginning of 2017, Turkey ranks 55th among the 125 countries among the
criminalized countries according to the World Crime Index. According to the Ministry of Justice's 2014 
data, 650 cases of child sexual abuse are sent to the Forensic Medicine Institute each month. However a 
comprehensive investigation into the child
aimed at drawing a holistic picture of child murders, based on the news reflected in the press. In the 
study, firstly as a preliminary study; random 25 news were analyzed and some keywords were crea
According to this, words or word groups were defined as “felon mother, felon father, murderer mother, 
murderer father, autopsy baby, autopsy child, murdered baby, murdered child, nervous breakdown child, 
nervous breakdown child murder". The time zone 
and 01.07.2017. The most read newspaper news sites were examined as news sites and the first 5 sites 
were selected among whose archival studies were possible. According to this, the new sites named, 
“Sözcü, Milliyet, Hürriyet, Habertürk and Vatan “ were examined. A total of 772 news items were 
identified with the pre-specified keywords, and 20% sampling was selected. Therefore, 154 news were 
obtained by random selection system. Items of repeated news we
were examined according to the determined criteries as reasons of murder, the methods of homicide, sex
offender-victim distributions, age ranges, news content etc.) As a result of the study, it has been seen that 
41% of the victims were female, 36% of victims were male and 59% of victims were between 0
of ages. It has been determined that as the victim's age grows, the murder rate decreases, and that the most 
used ways to murder someone are the strangling, the im
devices and the perpetrators are usually the mothers. Besides it was determined that 56% of the news was 
written in such a way as to reveal the victim's identity, in communicating the news sites' cases. 

Keywords: Child murders, press, news, portal, internet

 

GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına 
bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba ya da bir topluma 
doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel vb. birçok çeşid
olan şiddetin tüm toplumlarda daha çok kadınlara ve çocuklara karşı işlendiği gözlemlenmiştir. Tüm 
dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir.  Örneğin TÜİK’in verilerine 
göre aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler
yüzde 3,6’sının, kadınların ise yüzde 2,4’ünün eşlerine fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştır. 
İMDAT- Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin 2016 yılında hazırladığı cinsel istismara 
yönelik raporda belirtilen verilere göre, dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet 
uygulamaları yüzde 90 arttı. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumu’na 
650 çocuğun cinsel istismarı vakası gönderilmektedir (Çocuk İstismarına Yöneli
Cinayetler ise bu anlamda şiddetin en üst noktasındadır. 
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about news of child murders published on newspapers’ 
website ın the last 5 years 

The main aim of the study is first of all to reveal a general picture of child murders and second of all to 
analyse how news sites editorialize these cases by examining the news of child murders in Turkey, which 
are portrayed most frequently in the internet. Theoretical Information: Turkey has made progress over the 

oriented problems but it is not a country that has completely solved this 
problem. As of the beginning of 2017, Turkey ranks 55th among the 125 countries among the
criminalized countries according to the World Crime Index. According to the Ministry of Justice's 2014 
data, 650 cases of child sexual abuse are sent to the Forensic Medicine Institute each month. However a 
comprehensive investigation into the child murders has not been completed yet. Therefore, the study 
aimed at drawing a holistic picture of child murders, based on the news reflected in the press. In the 
study, firstly as a preliminary study; random 25 news were analyzed and some keywords were crea
According to this, words or word groups were defined as “felon mother, felon father, murderer mother, 
murderer father, autopsy baby, autopsy child, murdered baby, murdered child, nervous breakdown child, 
nervous breakdown child murder". The time zone is calculated according to the date between 01.07.2012 
and 01.07.2017. The most read newspaper news sites were examined as news sites and the first 5 sites 
were selected among whose archival studies were possible. According to this, the new sites named, 

özcü, Milliyet, Hürriyet, Habertürk and Vatan “ were examined. A total of 772 news items were 
specified keywords, and 20% sampling was selected. Therefore, 154 news were 

obtained by random selection system. Items of repeated news were checked and removed, and 133 news 
were examined according to the determined criteries as reasons of murder, the methods of homicide, sex

victim distributions, age ranges, news content etc.) As a result of the study, it has been seen that 
the victims were female, 36% of victims were male and 59% of victims were between 0

of ages. It has been determined that as the victim's age grows, the murder rate decreases, and that the most 
used ways to murder someone are the strangling, the impact with any object and the breaker
devices and the perpetrators are usually the mothers. Besides it was determined that 56% of the news was 
written in such a way as to reveal the victim's identity, in communicating the news sites' cases. 

Child murders, press, news, portal, internet 

 göre şiddet, sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal 
bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba ya da bir topluma 
doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel vb. birçok çeşid
olan şiddetin tüm toplumlarda daha çok kadınlara ve çocuklara karşı işlendiği gözlemlenmiştir. Tüm 
dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir.  Örneğin TÜİK’in verilerine 
göre aile yapısı araştırması 2016 sonuçlarına göre, eşler arasında anlaşmazlık olduğunda erkeklerin 
yüzde 3,6’sının, kadınların ise yüzde 2,4’ünün eşlerine fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştır. 

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin 2016 yılında hazırladığı cinsel istismara 
erilere göre, dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet 

uygulamaları yüzde 90 arttı. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumu’na 
650 çocuğun cinsel istismarı vakası gönderilmektedir (Çocuk İstismarına Yönelik Rapor, 2016). 
Cinayetler ise bu anlamda şiddetin en üst noktasındadır.  

about news of child murders published on newspapers’ 

The main aim of the study is first of all to reveal a general picture of child murders and second of all to 
analyse how news sites editorialize these cases by examining the news of child murders in Turkey, which 

t. Theoretical Information: Turkey has made progress over the 
oriented problems but it is not a country that has completely solved this 

problem. As of the beginning of 2017, Turkey ranks 55th among the 125 countries among the least 
criminalized countries according to the World Crime Index. According to the Ministry of Justice's 2014 
data, 650 cases of child sexual abuse are sent to the Forensic Medicine Institute each month. However a 

murders has not been completed yet. Therefore, the study 
aimed at drawing a holistic picture of child murders, based on the news reflected in the press. In the 
study, firstly as a preliminary study; random 25 news were analyzed and some keywords were created. 
According to this, words or word groups were defined as “felon mother, felon father, murderer mother, 
murderer father, autopsy baby, autopsy child, murdered baby, murdered child, nervous breakdown child, 

is calculated according to the date between 01.07.2012 
and 01.07.2017. The most read newspaper news sites were examined as news sites and the first 5 sites 
were selected among whose archival studies were possible. According to this, the new sites named, 

özcü, Milliyet, Hürriyet, Habertürk and Vatan “ were examined. A total of 772 news items were 
specified keywords, and 20% sampling was selected. Therefore, 154 news were 

re checked and removed, and 133 news 
were examined according to the determined criteries as reasons of murder, the methods of homicide, sex-

victim distributions, age ranges, news content etc.) As a result of the study, it has been seen that 
the victims were female, 36% of victims were male and 59% of victims were between 0-3 years 

of ages. It has been determined that as the victim's age grows, the murder rate decreases, and that the most 
pact with any object and the breaker-penetrating 

devices and the perpetrators are usually the mothers. Besides it was determined that 56% of the news was 
written in such a way as to reveal the victim's identity, in communicating the news sites' cases.  

, sahip olunan gücün ve iktidarın, fiziksel ya da ruhsal 
bir yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde bir başka insana, kendine, bir gruba ya da bir topluma 
doğrudan ya da dolaylı yolla uygulanmasıdır. Fiziksel, duygusal, ekonomik, cinsel vb. birçok çeşidi 
olan şiddetin tüm toplumlarda daha çok kadınlara ve çocuklara karşı işlendiği gözlemlenmiştir. Tüm 
dünyada ve ülkemizde önemli bir sorun teşkil etmeye devam etmektedir.  Örneğin TÜİK’in verilerine 

arasında anlaşmazlık olduğunda erkeklerin 
yüzde 3,6’sının, kadınların ise yüzde 2,4’ünün eşlerine fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştır. 

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği’nin 2016 yılında hazırladığı cinsel istismara 
erilere göre, dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet 

uygulamaları yüzde 90 arttı. Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumu’na 
k Rapor, 2016). 
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Genel suç oranını inceleyecek olursak, Türkiye, Dünya Suç Endeksi’ne göre en az suç işleyen ülkeler 
arasında 125 ülke içinde 55. sırada bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye sıralamada h
sıraların üzerinde olsa da, bulunduğu sıra itibariyle ulusal medyasında şiddet ve cinayet haberlerinin 
hala belli bir yer tutuyor olması da nedensiz değildir. Suç kapsamı içindeki en üst noktada olan kasten 
öldürme suçu birçok açıdan ele alınabilir. Akademik ve sosyal anlamda yapılan çalışmalar ağırlıklı 
olarak kadın cinayetleri olgusuna odaklanırken çocuk cinayetleri konusunda bütüncül ve kapsamlı bir 
araştırma henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma çalışmasında, medyada sıklıkla
çocuk cinayeti haberlerinin Türk basınındaki genel görünümünü ve bu haberlerin nasıl ele alındığını 
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda, kasten öldürme suçunun nitelikli hâl teşkil 
eden unsurlarından biri olan çocuk cinayetle
bir inceleme yapılmıştır. Dahası, basına yansıyan haberler incelendiğinden çocuk cinayetlerinin 
Türkiye genelinde azaldığına veya arttığına dairbir genelleme yapmak da mümkün olmayacaktır. 
Sadece basının ilgi gösterdiği ve basına yansıyan haberler olduğundan ancak genel bir tablo çizilebilir.

Bu anlamda çalışmada, toplumu bilgilendirmede ve aydınlatmada son derece büyük bir rol üstlenen 
yazılı basının çocuk cinayetlerini ne şekilde betimlediğini t
taşımaktadır. Çalışmada öncelikle medya ve internet haberciliğine değinilecek ardından çocuk 
cinayetlerinden bahsedilecektir.  

1.Medya 

Medya kısaca  yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim araçları
dergi, radyo, televizyon, uydu sistemleri, internet
bilgi, eğitim, uyarma, eğlence gibi sorumluluk alanları bulunmaktadır. Medya kavramı;
alma ve haber aktarma ihtiyacından ortaya çı

Medya birkaç şekilde ayrıma tâbi tutulabilir. Bunlardan ilk ve en eski olan ayrım, görsel medya, işitsel 
medya ve basılı medyadır. Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak görsel 
medya, sese dayalı olarak yapılan yayıncılığa işitsel medya, yazılı metin ve sabit görsel materyallerin 
yer aldığı medya türüne basılı medya adı verilir. Diğer bir ayrım ise 
akım (geleneksel) medya şeklinde yapılır. 
tabanlı program, site ve uygulamalar aracılığı ile hayatı kolaylaştıran, bilgi paylaşımını hızlandıran, 
aksiyon içindeki bir platformdur. Dijital medya b
artırılmış gerçeklik gibi araçların kullanılması
buluşabildiği veya rekabet edebildiği bir ortamdır. Her türlü dijital veri, görsel ve yazılı dokümanları 
içerir.Ana akım medya ise, devletin ya da büyük ser
iletişim araçları ile büyük miktarda insanı yönlendirmesiyle şekillenen yaygın ve hakim olan düşünce 
akımıdır. Genel olarak medyanın etkilerine değinecek olursak:
hareketleri yönetme ve bilgi akışını bilinçlere sevk etmeyi sağlar. Farklı kültürlerin etkileşime 
geçmesini sağlar. Duygu ve düşünce paylaşımı
sunarken, kaliteli ve güvenilir kaynaklara ulaşımın önüne geçebilir.Toplumun
kültürünün yeni nesle aktarılması için önemli araçlardır. Bu özelliği ile toplumsallaşmayı 
kolaylaştırır (Eskier, 2017). Sermaye ve iktidarla olan ilişkisi boyutunda olumsuz etkilerinden de 
bahsetmek mümkündür ancak bu konu yazının ana unsurlarından olmadığından değinilmeyecektir.
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Genel suç oranını inceleyecek olursak, Türkiye, Dünya Suç Endeksi’ne göre en az suç işleyen ülkeler 
arasında 125 ülke içinde 55. sırada bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye sıralamada her ne kadar orta 
sıraların üzerinde olsa da, bulunduğu sıra itibariyle ulusal medyasında şiddet ve cinayet haberlerinin 
hala belli bir yer tutuyor olması da nedensiz değildir. Suç kapsamı içindeki en üst noktada olan kasten 

lınabilir. Akademik ve sosyal anlamda yapılan çalışmalar ağırlıklı 
olarak kadın cinayetleri olgusuna odaklanırken çocuk cinayetleri konusunda bütüncül ve kapsamlı bir 
araştırma henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma çalışmasında, medyada sıklıkla
çocuk cinayeti haberlerinin Türk basınındaki genel görünümünü ve bu haberlerin nasıl ele alındığını 
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda, kasten öldürme suçunun nitelikli hâl teşkil 
eden unsurlarından biri olan çocuk cinayetleri ve bu olgunun gazete haber sitelerinde ele alınışına dair 
bir inceleme yapılmıştır. Dahası, basına yansıyan haberler incelendiğinden çocuk cinayetlerinin 
Türkiye genelinde azaldığına veya arttığına dairbir genelleme yapmak da mümkün olmayacaktır. 

basının ilgi gösterdiği ve basına yansıyan haberler olduğundan ancak genel bir tablo çizilebilir.

Bu anlamda çalışmada, toplumu bilgilendirmede ve aydınlatmada son derece büyük bir rol üstlenen 
yazılı basının çocuk cinayetlerini ne şekilde betimlediğini tespit etmek adına önemli nitelikler 
taşımaktadır. Çalışmada öncelikle medya ve internet haberciliğine değinilecek ardından çocuk 

yazılı, sesli ve görsel kitle iletişim araçları olarak tanımlanmaktadır.
dergi, radyo, televizyon, uydu sistemleri, internet gibi iletişim araçlarının tümünü kapsayan medyanın 
bilgi, eğitim, uyarma, eğlence gibi sorumluluk alanları bulunmaktadır. Medya kavramı;

ihtiyacından ortaya çıkan bir iletişim kavramıdır (Eskier, 2017). 

Medya birkaç şekilde ayrıma tâbi tutulabilir. Bunlardan ilk ve en eski olan ayrım, görsel medya, işitsel 
Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak görsel 

dayalı olarak yapılan yayıncılığa işitsel medya, yazılı metin ve sabit görsel materyallerin 
yer aldığı medya türüne basılı medya adı verilir. Diğer bir ayrım ise sosyal medya, dijital medya, ana 
akım (geleneksel) medya şeklinde yapılır. Sosyal medya genel anlamı ile dijital bir alandır. İnternet 
tabanlı program, site ve uygulamalar aracılığı ile hayatı kolaylaştıran, bilgi paylaşımını hızlandıran, 

Dijital medya bilgisayar, mobil cihazlar, internet, sanal gerçeklik, 
mış gerçeklik gibi araçların kullanılması ile ortaya çıkan bir kavramdır. Tüzel ve gerçek kişilerin 

buluşabildiği veya rekabet edebildiği bir ortamdır. Her türlü dijital veri, görsel ve yazılı dokümanları 
, devletin ya da büyük sermaye sahiplerinin büyük miktarda çeşitli kitle 

iletişim araçları ile büyük miktarda insanı yönlendirmesiyle şekillenen yaygın ve hakim olan düşünce 
Genel olarak medyanın etkilerine değinecek olursak:Toplumu yönlendirme

me ve bilgi akışını bilinçlere sevk etmeyi sağlar. Farklı kültürlerin etkileşime 
Duygu ve düşünce paylaşımı için kullanılır.Bilgiye ulaşmak için kolay seçenekler 

sunarken, kaliteli ve güvenilir kaynaklara ulaşımın önüne geçebilir.Toplumun öz değerleri ve 
kültürünün yeni nesle aktarılması için önemli araçlardır. Bu özelliği ile toplumsallaşmayı 

Sermaye ve iktidarla olan ilişkisi boyutunda olumsuz etkilerinden de 
bahsetmek mümkündür ancak bu konu yazının ana unsurlarından olmadığından değinilmeyecektir.

Genel suç oranını inceleyecek olursak, Türkiye, Dünya Suç Endeksi’ne göre en az suç işleyen ülkeler 
er ne kadar orta 

sıraların üzerinde olsa da, bulunduğu sıra itibariyle ulusal medyasında şiddet ve cinayet haberlerinin 
hala belli bir yer tutuyor olması da nedensiz değildir. Suç kapsamı içindeki en üst noktada olan kasten 

lınabilir. Akademik ve sosyal anlamda yapılan çalışmalar ağırlıklı 
olarak kadın cinayetleri olgusuna odaklanırken çocuk cinayetleri konusunda bütüncül ve kapsamlı bir 
araştırma henüz tamamlanmamıştır. Dolayısıyla bu araştırma çalışmasında, medyada sıklıkla yer alan 
çocuk cinayeti haberlerinin Türk basınındaki genel görünümünü ve bu haberlerin nasıl ele alındığını 
ortaya çıkarmak hedeflenmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda, kasten öldürme suçunun nitelikli hâl teşkil 

ri ve bu olgunun gazete haber sitelerinde ele alınışına dair 
bir inceleme yapılmıştır. Dahası, basına yansıyan haberler incelendiğinden çocuk cinayetlerinin 
Türkiye genelinde azaldığına veya arttığına dairbir genelleme yapmak da mümkün olmayacaktır. 

basının ilgi gösterdiği ve basına yansıyan haberler olduğundan ancak genel bir tablo çizilebilir. 

Bu anlamda çalışmada, toplumu bilgilendirmede ve aydınlatmada son derece büyük bir rol üstlenen 
espit etmek adına önemli nitelikler 

taşımaktadır. Çalışmada öncelikle medya ve internet haberciliğine değinilecek ardından çocuk 

. Ajans, gazete, 
gibi iletişim araçlarının tümünü kapsayan medyanın 

bilgi, eğitim, uyarma, eğlence gibi sorumluluk alanları bulunmaktadır. Medya kavramı; haber 
 

Medya birkaç şekilde ayrıma tâbi tutulabilir. Bunlardan ilk ve en eski olan ayrım, görsel medya, işitsel 
Hareketli görüntü ile yayın yapan medya türlerine genel olarak görsel 

dayalı olarak yapılan yayıncılığa işitsel medya, yazılı metin ve sabit görsel materyallerin 
sosyal medya, dijital medya, ana 

anlamı ile dijital bir alandır. İnternet 
tabanlı program, site ve uygulamalar aracılığı ile hayatı kolaylaştıran, bilgi paylaşımını hızlandıran, 

ilgisayar, mobil cihazlar, internet, sanal gerçeklik, 
ile ortaya çıkan bir kavramdır. Tüzel ve gerçek kişilerin 

buluşabildiği veya rekabet edebildiği bir ortamdır. Her türlü dijital veri, görsel ve yazılı dokümanları 
maye sahiplerinin büyük miktarda çeşitli kitle 

iletişim araçları ile büyük miktarda insanı yönlendirmesiyle şekillenen yaygın ve hakim olan düşünce 
Toplumu yönlendirme, kitlesel 

me ve bilgi akışını bilinçlere sevk etmeyi sağlar. Farklı kültürlerin etkileşime 
için kolay seçenekler 

öz değerleri ve 
kültürünün yeni nesle aktarılması için önemli araçlardır. Bu özelliği ile toplumsallaşmayı 

Sermaye ve iktidarla olan ilişkisi boyutunda olumsuz etkilerinden de 
bahsetmek mümkündür ancak bu konu yazının ana unsurlarından olmadığından değinilmeyecektir. 
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Bir başka ayrım da geleneksel ve modern (yeni) medya arasında gerçekleştirilebilir. Klasik med
iletişim tek yönlü olduğu medyadır. Modern medya ise karşılıklı etkileşime izin vermektedir. Örneğin, 
gazete de geleneksel medyanın bir parçası olarak haber yapanın, okuyucuyla tek yönlü bir ilişki içinde 
olduğu ve haberin tek yönlü hareket ettiği bir a
bunların hepsi de tekil ürün ya da programların kitle halindeki kullanıcılara dağıtıldığı birden
(one to many) biçiminde çalışan iletişim ortamlarıdır” (Çakır, 2007).Modern medyada ise teknoloji
ve internetin de gelişmesiyle birlikte bir yandan bilgi dolaşımı hızlanmış ve kitlelere hızlı ulaşmaya 
başlamış, diğer yandan haber kaynağı ve okuyucu karşılıklı etkileşim içinde olma olanağı 
yakalamıştır. 

Medya, bu iki yönlü ilişkinin ortaya çıkmasını
halini almıştır. Birçok bilginin, haberin yazılı, görsel ve/veya işitsel olarak topluma iletilme aracı 
olarak kullanılmasıyla medya, bireysel ve toplumsal yaşamda oldukça önemli bir yerde iken bu iki 
yönlü ilişki ile bu konumunu daha da sağlamlaştırmıştır. Medyanın sağladığı bu mesajlara ulaşma, 
çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğine ise medya okuryazarlığı denmektedir. Medya 
okuryazarlığının gerekliliği medya araçlarıyla insanların bilinçsiz olara
yönlendirilmeye açık olmalarından ve toplumun büyük bir kesiminin çoğu kez okudukları ya da 
izledikleri haberleri irdelemeksizin kabul ederek tepkiler geliştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle verilen haberlerin açık, anlaşılır, 
zorunluluk halini almıştır (Korkmaz & Yeşil, 2011). Özellikle toplum nazarında son derece hassasiyet 
içeren konulardan biri olan çocuk cinayetleri konusunda verilen bilgilerin net ve temiz içerikli 
bilgi kirliliğine yer verilmemesi son oldukça mühimdir.

2.İnternet Haberciliği 

Gelişen ve sürekli olarak değişen teknolojiyle geleneksel medyanın yerini artık yeni medya almıştır. 
Yeni medya kitap, televizyon ve radyo gibi geleneksel medyadan farkl
internet ağlarını ve sosyal iletişim medyasını nitelemek amaçlı kullanılmaktadır (Binark, 2014, s.15, 
Aktaran: Altıntaş, 2011). Yeni medya ile geleneksel medya arasında farklılıklardan ilki etkileşim 
kavramında kendini gösterir. Yani geleneksel medyada alıcı ile verici arasında doğrudan bir etkileşim 
bulunmamasına karşın yeni medyada etkileşimin doğrudan gerçekleşmesini ifade etmektedir. Diğer bir 
fark ise kitlesizleştirmedir. Geleneksel medya her bireye aynı mesajı gönderirken yen
bireye birbirinden farklı mesajla ulaşabilir. Geleneksel medyadaki aynı andalık gerekliliği yeni medya 
ile ortadan kalkmış ve yerini eşzamansızlığa bırakmıştır. Geleneksel medya olarak adlandırılan yazılı 
ve görsel basında - gazete, televizy
yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim söz konusu olabilmektedir. Kitle yerine 
bireyi ve bireyin tercihlerini ön plana çıkaran yeni medyada alıcı ile verici arasındaki tek
iletişimin yerine alıcı ve vericinin tek bireyde toplanabildiği, anındalığın ön plana çıktığı bir iletişim 
süreci söz konusu olmaktadır. Geleneksel medya, enformasyonun sağlanması için belli başlı 
kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle sınırlı b
yeni medyaya kıyasla daha masraflı olduğu görülmektedir (Geray, 2003, s.17
Yüksel, 2012). 

Günümüzde oldukça geniş olan ve buna rağmen hızla büyümeye devam eden medya ağının, 
haberleşmede ve haber almada faydalandığı en etkili araçlardan biri internettir. Güncel bilgiye en hızlı 
ve ucuz yoldan ulaşımı kolaylaştırması bunun en önemli sebebidir.Medya da internetin insanlara 
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Bir başka ayrım da geleneksel ve modern (yeni) medya arasında gerçekleştirilebilir. Klasik med
iletişim tek yönlü olduğu medyadır. Modern medya ise karşılıklı etkileşime izin vermektedir. Örneğin, 
gazete de geleneksel medyanın bir parçası olarak haber yapanın, okuyucuyla tek yönlü bir ilişki içinde 
olduğu ve haberin tek yönlü hareket ettiği bir alandır. “Gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, 
bunların hepsi de tekil ürün ya da programların kitle halindeki kullanıcılara dağıtıldığı birden
(one to many) biçiminde çalışan iletişim ortamlarıdır” (Çakır, 2007).Modern medyada ise teknoloji
ve internetin de gelişmesiyle birlikte bir yandan bilgi dolaşımı hızlanmış ve kitlelere hızlı ulaşmaya 
başlamış, diğer yandan haber kaynağı ve okuyucu karşılıklı etkileşim içinde olma olanağı 

Medya, bu iki yönlü ilişkinin ortaya çıkmasının ardından modern toplumun ayrılmaz bir parçası biri 
halini almıştır. Birçok bilginin, haberin yazılı, görsel ve/veya işitsel olarak topluma iletilme aracı 
olarak kullanılmasıyla medya, bireysel ve toplumsal yaşamda oldukça önemli bir yerde iken bu iki 

lü ilişki ile bu konumunu daha da sağlamlaştırmıştır. Medyanın sağladığı bu mesajlara ulaşma, 
çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğine ise medya okuryazarlığı denmektedir. Medya 
okuryazarlığının gerekliliği medya araçlarıyla insanların bilinçsiz olarak ve önemli düzeyde 
yönlendirilmeye açık olmalarından ve toplumun büyük bir kesiminin çoğu kez okudukları ya da 
izledikleri haberleri irdelemeksizin kabul ederek tepkiler geliştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
nedenle verilen haberlerin açık, anlaşılır, makul ve habercilik etiğine uygun olarak hazırlan

(Korkmaz & Yeşil, 2011). Özellikle toplum nazarında son derece hassasiyet 
içeren konulardan biri olan çocuk cinayetleri konusunda verilen bilgilerin net ve temiz içerikli 
bilgi kirliliğine yer verilmemesi son oldukça mühimdir. 

Gelişen ve sürekli olarak değişen teknolojiyle geleneksel medyanın yerini artık yeni medya almıştır. 
Yeni medya kitap, televizyon ve radyo gibi geleneksel medyadan farklı olarak sayısal medyayı, 
internet ağlarını ve sosyal iletişim medyasını nitelemek amaçlı kullanılmaktadır (Binark, 2014, s.15, 
Aktaran: Altıntaş, 2011). Yeni medya ile geleneksel medya arasında farklılıklardan ilki etkileşim 

ani geleneksel medyada alıcı ile verici arasında doğrudan bir etkileşim 
bulunmamasına karşın yeni medyada etkileşimin doğrudan gerçekleşmesini ifade etmektedir. Diğer bir 
fark ise kitlesizleştirmedir. Geleneksel medya her bireye aynı mesajı gönderirken yeni medyanın her 
bireye birbirinden farklı mesajla ulaşabilir. Geleneksel medyadaki aynı andalık gerekliliği yeni medya 
ile ortadan kalkmış ve yerini eşzamansızlığa bırakmıştır. Geleneksel medya olarak adlandırılan yazılı 

gazete, televizyon v.b.- iletim tek yönlü olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın 
yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim söz konusu olabilmektedir. Kitle yerine 
bireyi ve bireyin tercihlerini ön plana çıkaran yeni medyada alıcı ile verici arasındaki tek
iletişimin yerine alıcı ve vericinin tek bireyde toplanabildiği, anındalığın ön plana çıktığı bir iletişim 
süreci söz konusu olmaktadır. Geleneksel medya, enformasyonun sağlanması için belli başlı 
kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu yönüyle sınırlı bir kitleye erişimin söz konusu olmasının yanı sıra 
yeni medyaya kıyasla daha masraflı olduğu görülmektedir (Geray, 2003, s.17-19, Aktaran: Yurdigül & 

Günümüzde oldukça geniş olan ve buna rağmen hızla büyümeye devam eden medya ağının, 
şmede ve haber almada faydalandığı en etkili araçlardan biri internettir. Güncel bilgiye en hızlı 

ve ucuz yoldan ulaşımı kolaylaştırması bunun en önemli sebebidir.Medya da internetin insanlara 

Bir başka ayrım da geleneksel ve modern (yeni) medya arasında gerçekleştirilebilir. Klasik medya 
iletişim tek yönlü olduğu medyadır. Modern medya ise karşılıklı etkileşime izin vermektedir. Örneğin, 
gazete de geleneksel medyanın bir parçası olarak haber yapanın, okuyucuyla tek yönlü bir ilişki içinde 

landır. “Gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, 
bunların hepsi de tekil ürün ya da programların kitle halindeki kullanıcılara dağıtıldığı birden-çoğa 
(one to many) biçiminde çalışan iletişim ortamlarıdır” (Çakır, 2007).Modern medyada ise teknolojinin 
ve internetin de gelişmesiyle birlikte bir yandan bilgi dolaşımı hızlanmış ve kitlelere hızlı ulaşmaya 
başlamış, diğer yandan haber kaynağı ve okuyucu karşılıklı etkileşim içinde olma olanağı 

n ardından modern toplumun ayrılmaz bir parçası biri 
halini almıştır. Birçok bilginin, haberin yazılı, görsel ve/veya işitsel olarak topluma iletilme aracı 
olarak kullanılmasıyla medya, bireysel ve toplumsal yaşamda oldukça önemli bir yerde iken bu iki 

lü ilişki ile bu konumunu daha da sağlamlaştırmıştır. Medyanın sağladığı bu mesajlara ulaşma, 
çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğine ise medya okuryazarlığı denmektedir. Medya 

k ve önemli düzeyde 
yönlendirilmeye açık olmalarından ve toplumun büyük bir kesiminin çoğu kez okudukları ya da 
izledikleri haberleri irdelemeksizin kabul ederek tepkiler geliştirmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu 

makul ve habercilik etiğine uygun olarak hazırlanması bir 
(Korkmaz & Yeşil, 2011). Özellikle toplum nazarında son derece hassasiyet 

içeren konulardan biri olan çocuk cinayetleri konusunda verilen bilgilerin net ve temiz içerikli olması, 

Gelişen ve sürekli olarak değişen teknolojiyle geleneksel medyanın yerini artık yeni medya almıştır. 
ı olarak sayısal medyayı, 

internet ağlarını ve sosyal iletişim medyasını nitelemek amaçlı kullanılmaktadır (Binark, 2014, s.15, 
Aktaran: Altıntaş, 2011). Yeni medya ile geleneksel medya arasında farklılıklardan ilki etkileşim 

ani geleneksel medyada alıcı ile verici arasında doğrudan bir etkileşim 
bulunmamasına karşın yeni medyada etkileşimin doğrudan gerçekleşmesini ifade etmektedir. Diğer bir 

i medyanın her 
bireye birbirinden farklı mesajla ulaşabilir. Geleneksel medyadaki aynı andalık gerekliliği yeni medya 
ile ortadan kalkmış ve yerini eşzamansızlığa bırakmıştır. Geleneksel medya olarak adlandırılan yazılı 

iletim tek yönlü olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın 
yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı etkileşim söz konusu olabilmektedir. Kitle yerine 
bireyi ve bireyin tercihlerini ön plana çıkaran yeni medyada alıcı ile verici arasındaki tek yönlü 
iletişimin yerine alıcı ve vericinin tek bireyde toplanabildiği, anındalığın ön plana çıktığı bir iletişim 
süreci söz konusu olmaktadır. Geleneksel medya, enformasyonun sağlanması için belli başlı 

ir kitleye erişimin söz konusu olmasının yanı sıra 
19, Aktaran: Yurdigül & 

Günümüzde oldukça geniş olan ve buna rağmen hızla büyümeye devam eden medya ağının, 
şmede ve haber almada faydalandığı en etkili araçlardan biri internettir. Güncel bilgiye en hızlı 

ve ucuz yoldan ulaşımı kolaylaştırması bunun en önemli sebebidir.Medya da internetin insanlara 
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ulaşmadaki gücünden ve hızından yararlanmayı uygun görmüş, bası
gazeteciler de çalışmalarını, gazetelerini vb. internet ortamına taşımışlardır. 

İnternet denilen teknolojinin kökeni ABD’dir. Türkiye, internetle tanışma fırsatını 1994 yılında 
bulmuştur. 1994, Amerika’da web sitelerinin sayısınd
içeriklerini web ortamına taşımaya başlamışlardır. İlk olarak geleneksel gazetenin kopyası olan online 
sayfalar sonra kendine özgü yapıya dönüşerek daha çok haberi bünyesinde toplamış ve basılı gazetenin 
kopyası olmaktan çıkmıştır. Bunun dışında sadece online olarak yayınlanan gazeteler de ortaya 
çıkmıştır. İnternet gazeteciliğinin en önemli tarafı salt metin yerine, video, görsel, ses, animasyon gibi 
türlerle hipermetin özelliği taşımasıdır (Aydoğan, 2013
basının sayfalarını internete aktarılması şeklindedir. Sürecin devamında ise sosyal medya kavramı 
gelişmiştir. Sosyal medya kavramı, son yıllarda hızla yayılan bir eğilimi, temelde, bireylerin internet 
olanaklarını daha çok haberleşme ve iletişim için kullanmaları eylemini ifade etmektedir. Sosyal 
medya günümüzde alternatif medya ya da tekelleşmeye, küreselleşmeye karşı olan bireylerin kendi 
haberlerini kendilerinin yazıp ürettiği bir kitle iletişim aracı ya d
(Gündüz ve Pembecioğlu, 2013, s.318). Sosyal medyanın gazete, dergi, radyo ve televizyonlar gibi 
klasik medya araçlarından en büyük farkı; üretim sürecine toplumun kendisinin de dahil olmasıdır. 
Bugüne kadar bilginin ve haberin tüketicisi olan toplum, sosyal medya devrimi ile üretici konumuna 
da yükselmiştir (Yüksel, 2014, s.119 Aktaran: Kalsın, 2016). 

Teknolojide son derece etkili aşamalar kat eden bu hızlı ilerlemenin sonucunda gazeteler de geleneksel 
kalıplarının dışına çıkarak okuyucuya daha hızlı ve daha kolay ulaşma imkanından yararlanarak 
elektronik gazete sistemine geçmişlerdir. Böylece yayınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet 
yoluyla okuyucularına sunmaktadır. Dolayısıyla değişen çağda bir yeni nes
gelmiştir. TÜİK’in verilerine göre internet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2016 yılının ilk üç 
ayında internet kullanan bireylerin %82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme 
veya fotoğraf vb. içerik paylaşırken, bunu %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme
online haber, gazete ya da dergi okuma, %65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5 ile mal ve 
hizmetler hakkında bilgi arama ve %63,7
etmektedir.Online, elektronik ya da sanal gazetecilik denen bu yeni gazete türü ile okuyucuya 24 saat 
haber akışı sağlanabilmektedir. Böylece gazete sürekli olarak yenilenerek gün boyu son gelişmeler ve 
haberler son dakika başlığı altında yayımlanarak y
yanında internet haberciliğinde geçmiş haberlere de ulaşılabilmesi için arşivlerinde kayıtlı olan 
bilgilere kolayca erişme imkanı sağlanmaktadır (Yücedoğan, 2002).

İnternet medyası serbest erişime açıktır
bir meslek değildir. Bu nedenle haberlerin içeriği haberin süjesi konumundaki kişiler düşünülmeden 
yapıldığında mahremiyet teriminin anlamı da değişmektedir. Diğer bir etik sorun da online iç
çok hızlı bir şekilde yayınlanması, başka bir deyişle “prematüre” olmasıdır. İnternet gibi hızın egemen 
olduğu ve yayım yapma baskısının çok yüksek olduğu bir ortamda geleneksel doğruluk ve eksiksiz 
haber ilkeleri bozulmadan kalıp kalamayacağıdır (E
haberciler okurlara fikir vermesi açısından, haberi yaparken nasıl bir düşünce sürecinden geçtiklerini 
ve haberin nasıl oluşturulduğunu gösteren yan bağlantılar ekleyebilirler. 
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ulaşmadaki gücünden ve hızından yararlanmayı uygun görmüş, basın grupları ve dolayısıyla 
gazeteciler de çalışmalarını, gazetelerini vb. internet ortamına taşımışlardır.  

İnternet denilen teknolojinin kökeni ABD’dir. Türkiye, internetle tanışma fırsatını 1994 yılında 
bulmuştur. 1994, Amerika’da web sitelerinin sayısında patlama yılıdır. İnternetle birlikte gazeteler de 
içeriklerini web ortamına taşımaya başlamışlardır. İlk olarak geleneksel gazetenin kopyası olan online 
sayfalar sonra kendine özgü yapıya dönüşerek daha çok haberi bünyesinde toplamış ve basılı gazetenin 
kopyası olmaktan çıkmıştır. Bunun dışında sadece online olarak yayınlanan gazeteler de ortaya 
çıkmıştır. İnternet gazeteciliğinin en önemli tarafı salt metin yerine, video, görsel, ses, animasyon gibi 
türlerle hipermetin özelliği taşımasıdır (Aydoğan, 2013, s.31). İnternet medyasının başlangıcı, yazılı 
basının sayfalarını internete aktarılması şeklindedir. Sürecin devamında ise sosyal medya kavramı 
gelişmiştir. Sosyal medya kavramı, son yıllarda hızla yayılan bir eğilimi, temelde, bireylerin internet 

larını daha çok haberleşme ve iletişim için kullanmaları eylemini ifade etmektedir. Sosyal 
medya günümüzde alternatif medya ya da tekelleşmeye, küreselleşmeye karşı olan bireylerin kendi 
haberlerini kendilerinin yazıp ürettiği bir kitle iletişim aracı ya da ifade biçimi olarak ortaya çıkmıştır 
(Gündüz ve Pembecioğlu, 2013, s.318). Sosyal medyanın gazete, dergi, radyo ve televizyonlar gibi 
klasik medya araçlarından en büyük farkı; üretim sürecine toplumun kendisinin de dahil olmasıdır. 

ve haberin tüketicisi olan toplum, sosyal medya devrimi ile üretici konumuna 
da yükselmiştir (Yüksel, 2014, s.119 Aktaran: Kalsın, 2016).  

Teknolojide son derece etkili aşamalar kat eden bu hızlı ilerlemenin sonucunda gazeteler de geleneksel 
ışına çıkarak okuyucuya daha hızlı ve daha kolay ulaşma imkanından yararlanarak 

elektronik gazete sistemine geçmişlerdir. Böylece yayınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet 
yoluyla okuyucularına sunmaktadır. Dolayısıyla değişen çağda bir yeni nesil gazete türü gündeme 

TÜİK’in verilerine göre internet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2016 yılının ilk üç 
%82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme 

ırken, bunu %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme
online haber, gazete ya da dergi okuma, %65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5 ile mal ve 
hizmetler hakkında bilgi arama ve %63,7 ile İnternet üzerinden müzik dinleme (web radyo) tak

Online, elektronik ya da sanal gazetecilik denen bu yeni gazete türü ile okuyucuya 24 saat 
haber akışı sağlanabilmektedir. Böylece gazete sürekli olarak yenilenerek gün boyu son gelişmeler ve 
haberler son dakika başlığı altında yayımlanarak yayın akışlarını canlı ve üretken tutmaktadır. Bunun 
yanında internet haberciliğinde geçmiş haberlere de ulaşılabilmesi için arşivlerinde kayıtlı olan 
bilgilere kolayca erişme imkanı sağlanmaktadır (Yücedoğan, 2002). 

İnternet medyası serbest erişime açıktır ve online gazetecilik, sınırları çizilmiş ve açıkça belirlenmiş 
bir meslek değildir. Bu nedenle haberlerin içeriği haberin süjesi konumundaki kişiler düşünülmeden 
yapıldığında mahremiyet teriminin anlamı da değişmektedir. Diğer bir etik sorun da online iç
çok hızlı bir şekilde yayınlanması, başka bir deyişle “prematüre” olmasıdır. İnternet gibi hızın egemen 
olduğu ve yayım yapma baskısının çok yüksek olduğu bir ortamda geleneksel doğruluk ve eksiksiz 
haber ilkeleri bozulmadan kalıp kalamayacağıdır (Evers, H.). Dolayısıyla meslek etiğini özümseyen 
haberciler okurlara fikir vermesi açısından, haberi yaparken nasıl bir düşünce sürecinden geçtiklerini 
ve haberin nasıl oluşturulduğunu gösteren yan bağlantılar ekleyebilirler.  

n grupları ve dolayısıyla 

İnternet denilen teknolojinin kökeni ABD’dir. Türkiye, internetle tanışma fırsatını 1994 yılında 
a patlama yılıdır. İnternetle birlikte gazeteler de 

içeriklerini web ortamına taşımaya başlamışlardır. İlk olarak geleneksel gazetenin kopyası olan online 
sayfalar sonra kendine özgü yapıya dönüşerek daha çok haberi bünyesinde toplamış ve basılı gazetenin 
kopyası olmaktan çıkmıştır. Bunun dışında sadece online olarak yayınlanan gazeteler de ortaya 
çıkmıştır. İnternet gazeteciliğinin en önemli tarafı salt metin yerine, video, görsel, ses, animasyon gibi 

, s.31). İnternet medyasının başlangıcı, yazılı 
basının sayfalarını internete aktarılması şeklindedir. Sürecin devamında ise sosyal medya kavramı 
gelişmiştir. Sosyal medya kavramı, son yıllarda hızla yayılan bir eğilimi, temelde, bireylerin internet 

larını daha çok haberleşme ve iletişim için kullanmaları eylemini ifade etmektedir. Sosyal 
medya günümüzde alternatif medya ya da tekelleşmeye, küreselleşmeye karşı olan bireylerin kendi 

a ifade biçimi olarak ortaya çıkmıştır 
(Gündüz ve Pembecioğlu, 2013, s.318). Sosyal medyanın gazete, dergi, radyo ve televizyonlar gibi 
klasik medya araçlarından en büyük farkı; üretim sürecine toplumun kendisinin de dahil olmasıdır. 

ve haberin tüketicisi olan toplum, sosyal medya devrimi ile üretici konumuna 

Teknolojide son derece etkili aşamalar kat eden bu hızlı ilerlemenin sonucunda gazeteler de geleneksel 
ışına çıkarak okuyucuya daha hızlı ve daha kolay ulaşma imkanından yararlanarak 

elektronik gazete sistemine geçmişlerdir. Böylece yayınlarını kendi hizmet sağlayıcılarından, internet 
il gazete türü gündeme 

TÜİK’in verilerine göre internet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2016 yılının ilk üç 
%82,4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme 

ırken, bunu %74,5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, %69,5 ile 
online haber, gazete ya da dergi okuma, %65,9 ile sağlıkla ilgili bilgi arama, %65,5 ile mal ve 

ile İnternet üzerinden müzik dinleme (web radyo) takip 
Online, elektronik ya da sanal gazetecilik denen bu yeni gazete türü ile okuyucuya 24 saat 

haber akışı sağlanabilmektedir. Böylece gazete sürekli olarak yenilenerek gün boyu son gelişmeler ve 
ayın akışlarını canlı ve üretken tutmaktadır. Bunun 

yanında internet haberciliğinde geçmiş haberlere de ulaşılabilmesi için arşivlerinde kayıtlı olan 

ve online gazetecilik, sınırları çizilmiş ve açıkça belirlenmiş 
bir meslek değildir. Bu nedenle haberlerin içeriği haberin süjesi konumundaki kişiler düşünülmeden 
yapıldığında mahremiyet teriminin anlamı da değişmektedir. Diğer bir etik sorun da online içeriğin 
çok hızlı bir şekilde yayınlanması, başka bir deyişle “prematüre” olmasıdır. İnternet gibi hızın egemen 
olduğu ve yayım yapma baskısının çok yüksek olduğu bir ortamda geleneksel doğruluk ve eksiksiz 

vers, H.). Dolayısıyla meslek etiğini özümseyen 
haberciler okurlara fikir vermesi açısından, haberi yaparken nasıl bir düşünce sürecinden geçtiklerini 
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3.Çocuk Cinayetleri  

Kasten öldürme suçu, bir kişinin, bir başka kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesidir. Suç kapsamı 
içindeki en üst noktadaki şiddettir. Suçun basit hali ve nitelikli hali TCK’de düzenlenmiştir. Suçun 
düzenlenmesiyle korunan hukuki değer yaşam hakkıdır. Öldürme eyl
ise suçun nitelikli hali kapsamına girmektedir. Cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Medya gerek 
yazılı gerekse görsel içeriklerinde de özellikle kasten öldürme suçunun nitelikli hâl unsurlarından biri 
olan çocuk cinayetlerine oldukça yer vermektedir.

Dünya literatürü gözden geçirildiğinde, çocuk cinayetinin nadir olmadığı ve çoğunlukla aileler 
tarafından işlendiği ifade edilmektedir. 
suçların daha yüksek bir oranının anneler tarafından gerçekleştirildiğini gösterilmektedir. 
Ebeveynlerde cinayet davranışı, yaygın psikiyatrik bozukluk biçimleriyle ve genişletilmiş intihar 
olguları ilişkilendirilebilir. Çocuk cinayetleri ile ilgili hem ebeveynlerin hem de çocukla
dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir (
çocuklar için risk oluşturan faktörler hakkında ise pek az şey bilinmektedir(Friedman, Horwitz & 
Resnick, 2005). Türkiye de son yıllarda çocu
2014 yılının ilk dört ayında 13 çocuğun ihmal ve şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetmiş,2013 
yılında ölen 633 çocuktan 41’i bu tür şiddet olayları sonucu yaşamını 
yıllara oranla bugün sivil toplum örgütlerinin çocuğa yönelik şiddet olaylarını daha fazla gündemde 
tutması, basında haberlerin çıkması, toplumun her kesiminde tartışma olanağı bulması nedeniyle bu 
olayların daha görünür hale geldiğini gözle görülen bir gerç

Çocuk cinayetleri olgusunun medyaya yansımalarının son zamanlarda arttığı gözlemlense de bu 
problemin varlığı daha eskilere dayanmaktadır. Nitekim 
rumu Morg İhtisas Dairesi’nde ölüm sonrası
incelenerek olguların demografik özellikleri,  ölüm nedenleri ve ölüm orijinleri de
olguların %6.9’unun cinayet olduğu tespit edilmiştir. Ölüm orijini cinayet olan olgularda, çocu
istismarı ve ateşli silah yaralanması 4’er olgu, bağla boğma ve uyuşturucu madde zehirlenmesi ise 1’er 
olgu ile dikkati çekmektedir (İnanıcı & Birgen, 2001).

Yukarıda da açıklandığı üzere uzun zamandır var olan ve toplumsal bir sorun halini alan çocuk 
cinayetlerinin haberleştirilmesi toplumun bilgilendirilmesinin ve bilinçlendirilmesinin yanı sıra konu 
ile ilgili duyarlılığın artmasını da amaçlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu vakaların medyada nasıl 
haberleştirildiği ve betimlendiği mühimdir. Mağdurların
aralığı, yayınlanan haberde fotoğrafının olup olmadığı, ne şekilde öldürüldüğü, öldürüldükten sonra 
fail tarafından saklandıysa nereye saklandığı gibi bilgiler kadar failin kimliğine, mağdura olan 
yakınlığına ya da yaş aralığına dair bilgilerin varlığı haberin içeriği açısından mühimdir. Bu nedenle 
araştırmamızın kapsamı içerisinde belirlenmiş olan gazete haber sitelerinde yer verilen çocuk cinayeti 
haberlerinin içeriğine dair betimsel bir çalışma yapılmıştı
metodolojisi ve bu bağlamda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.

4.Metodoloji: 

İlk olarak ön çalışma yapılarak rastgele 25 adet haber incelenmiş ve incelenen haberler üzerinden 
anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Buna göre “cani anne, cani baba, katil anne, katil baba, otopsi 
bebek, otopsi çocuk, cinayet bebek, cinayet çocuk, sinir krizi çocuk, sinir krizi çocuk cinayet’’ kelime 
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öldürme suçu, bir kişinin, bir başka kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesidir. Suç kapsamı 
içindeki en üst noktadaki şiddettir. Suçun basit hali ve nitelikli hali TCK’de düzenlenmiştir. Suçun 
düzenlenmesiyle korunan hukuki değer yaşam hakkıdır. Öldürme eyleminin çocuklara karşı işlenmesi 
ise suçun nitelikli hali kapsamına girmektedir. Cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Medya gerek 
yazılı gerekse görsel içeriklerinde de özellikle kasten öldürme suçunun nitelikli hâl unsurlarından biri 

etlerine oldukça yer vermektedir. 

Dünya literatürü gözden geçirildiğinde, çocuk cinayetinin nadir olmadığı ve çoğunlukla aileler 
tarafından işlendiği ifade edilmektedir. Geçmişte konuyu rapor eden birkaç yazarın çalışmalarında bu 

oranının anneler tarafından gerçekleştirildiğini gösterilmektedir. 
Ebeveynlerde cinayet davranışı, yaygın psikiyatrik bozukluk biçimleriyle ve genişletilmiş intihar 
olguları ilişkilendirilebilir. Çocuk cinayetleri ile ilgili hem ebeveynlerin hem de çocukla
dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir (Bourget & Bradford, 1990).Çocuk cinayeti vakalarında 
çocuklar için risk oluşturan faktörler hakkında ise pek az şey bilinmektedir(Friedman, Horwitz & 

Türkiye de son yıllarda çocuk tecavüzü ve cinayeti haberleriyle meşgul olmaktadır. 
2014 yılının ilk dört ayında 13 çocuğun ihmal ve şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetmiş,2013 
yılında ölen 633 çocuktan 41’i bu tür şiddet olayları sonucu yaşamını yitirmiştir. Ancak geçtiğimiz 

llara oranla bugün sivil toplum örgütlerinin çocuğa yönelik şiddet olaylarını daha fazla gündemde 
tutması, basında haberlerin çıkması, toplumun her kesiminde tartışma olanağı bulması nedeniyle bu 
olayların daha görünür hale geldiğini gözle görülen bir gerçektir (Hürtaş, 2014). 

Çocuk cinayetleri olgusunun medyaya yansımalarının son zamanlarda arttığı gözlemlense de bu 
problemin varlığı daha eskilere dayanmaktadır. Nitekim 1996 ile 1998 tarihleri arasında Adlî Tıp Ku
rumu Morg İhtisas Dairesi’nde ölüm sonrası muayenesi yapılmış 146 çocuğa ait adlî otopsi raporları 
incelenerek olguların demografik özellikleri,  ölüm nedenleri ve ölüm orijinleri değerlendirildiğinde 

olduğu tespit edilmiştir. Ölüm orijini cinayet olan olgularda, çocu
istismarı ve ateşli silah yaralanması 4’er olgu, bağla boğma ve uyuşturucu madde zehirlenmesi ise 1’er 

İnanıcı & Birgen, 2001). 

Yukarıda da açıklandığı üzere uzun zamandır var olan ve toplumsal bir sorun halini alan çocuk 
nayetlerinin haberleştirilmesi toplumun bilgilendirilmesinin ve bilinçlendirilmesinin yanı sıra konu 

ile ilgili duyarlılığın artmasını da amaçlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu vakaların medyada nasıl 
haberleştirildiği ve betimlendiği mühimdir. Mağdurların kimlikleri açıkça belirtilmiş mi, cinsiyeti, yaş 
aralığı, yayınlanan haberde fotoğrafının olup olmadığı, ne şekilde öldürüldüğü, öldürüldükten sonra 
fail tarafından saklandıysa nereye saklandığı gibi bilgiler kadar failin kimliğine, mağdura olan 

na ya da yaş aralığına dair bilgilerin varlığı haberin içeriği açısından mühimdir. Bu nedenle 
araştırmamızın kapsamı içerisinde belirlenmiş olan gazete haber sitelerinde yer verilen çocuk cinayeti 
haberlerinin içeriğine dair betimsel bir çalışma yapılmıştır. Bununla ilgili olarak aşağıda araştırmanın 
metodolojisi ve bu bağlamda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

İlk olarak ön çalışma yapılarak rastgele 25 adet haber incelenmiş ve incelenen haberler üzerinden 
ur. Buna göre “cani anne, cani baba, katil anne, katil baba, otopsi 

bebek, otopsi çocuk, cinayet bebek, cinayet çocuk, sinir krizi çocuk, sinir krizi çocuk cinayet’’ kelime 

öldürme suçu, bir kişinin, bir başka kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesidir. Suç kapsamı 
içindeki en üst noktadaki şiddettir. Suçun basit hali ve nitelikli hali TCK’de düzenlenmiştir. Suçun 

eminin çocuklara karşı işlenmesi 
ise suçun nitelikli hali kapsamına girmektedir. Cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapistir. Medya gerek 
yazılı gerekse görsel içeriklerinde de özellikle kasten öldürme suçunun nitelikli hâl unsurlarından biri 

Dünya literatürü gözden geçirildiğinde, çocuk cinayetinin nadir olmadığı ve çoğunlukla aileler 
Geçmişte konuyu rapor eden birkaç yazarın çalışmalarında bu 

oranının anneler tarafından gerçekleştirildiğini gösterilmektedir. 
Ebeveynlerde cinayet davranışı, yaygın psikiyatrik bozukluk biçimleriyle ve genişletilmiş intihar 
olguları ilişkilendirilebilir. Çocuk cinayetleri ile ilgili hem ebeveynlerin hem de çocukların özellikleri 

Bourget & Bradford, 1990).Çocuk cinayeti vakalarında 
çocuklar için risk oluşturan faktörler hakkında ise pek az şey bilinmektedir(Friedman, Horwitz & 

k tecavüzü ve cinayeti haberleriyle meşgul olmaktadır. 
2014 yılının ilk dört ayında 13 çocuğun ihmal ve şiddet olayları nedeniyle hayatını kaybetmiş,2013 

Ancak geçtiğimiz 
llara oranla bugün sivil toplum örgütlerinin çocuğa yönelik şiddet olaylarını daha fazla gündemde 

tutması, basında haberlerin çıkması, toplumun her kesiminde tartışma olanağı bulması nedeniyle bu 

Çocuk cinayetleri olgusunun medyaya yansımalarının son zamanlarda arttığı gözlemlense de bu 
1996 ile 1998 tarihleri arasında Adlî Tıp Ku-

mış 146 çocuğa ait adlî otopsi raporları 
ğerlendirildiğinde 

olduğu tespit edilmiştir. Ölüm orijini cinayet olan olgularda, çocuk 
istismarı ve ateşli silah yaralanması 4’er olgu, bağla boğma ve uyuşturucu madde zehirlenmesi ise 1’er 

Yukarıda da açıklandığı üzere uzun zamandır var olan ve toplumsal bir sorun halini alan çocuk 
nayetlerinin haberleştirilmesi toplumun bilgilendirilmesinin ve bilinçlendirilmesinin yanı sıra konu 

ile ilgili duyarlılığın artmasını da amaçlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu vakaların medyada nasıl 
kimlikleri açıkça belirtilmiş mi, cinsiyeti, yaş 

aralığı, yayınlanan haberde fotoğrafının olup olmadığı, ne şekilde öldürüldüğü, öldürüldükten sonra 
fail tarafından saklandıysa nereye saklandığı gibi bilgiler kadar failin kimliğine, mağdura olan 

na ya da yaş aralığına dair bilgilerin varlığı haberin içeriği açısından mühimdir. Bu nedenle 
araştırmamızın kapsamı içerisinde belirlenmiş olan gazete haber sitelerinde yer verilen çocuk cinayeti 

r. Bununla ilgili olarak aşağıda araştırmanın 

İlk olarak ön çalışma yapılarak rastgele 25 adet haber incelenmiş ve incelenen haberler üzerinden 
ur. Buna göre “cani anne, cani baba, katil anne, katil baba, otopsi 

bebek, otopsi çocuk, cinayet bebek, cinayet çocuk, sinir krizi çocuk, sinir krizi çocuk cinayet’’ kelime 
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ve/veya kelime grupları belirlenmiştir.  Zaman dilimi olarak 01.07.2012 
alınmıştır. Haber sitesi olarak en çok okunan gazete haber siteleri incelenmiş aralarında arşiv çalışması 
yapılması mümkün olan ilk 5 site seçilmiştir. Buna göre Sözcü, Milliyet, Hürriyet, Habertürk ve Vatan 
gazetelerinin haber siteleri incelenmiştir. Önceden belirtilen anahtar kelimelerle toplamda 772 haber 
olduğu saptanmış, içlerinden %20 örneklem seçilmiştir. Dolayısıyla 154 haber kura sistemiyle elde 
edilmiştir. Tekrarlanan haberler kontrol edilerek çıkarılmış, 133 haber belirlenen ‘’F
aralığı, mesleği, fotoğrafının yayınlanıp yayınlanmadığı; maktulün kimliği, cinsiyeti, yaş aralığı, 
fotoğrafının yayınlanıp yayınlanmadığı, öldürülme şekli, öldürülme nedeni, öldürüldüğünde saklandığı 
yer’’ kriterlerine göre incelenmiştir. Tespit edilen verilerden grafikler oluşturulmuştur. 

5.Bulgular: 

Kura yöntemiyle belirlenen ve incelenen 133 haber üzerinden yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak 
betimsel nitelikte bir çalışma yapılmıştır. Buna göre Vatan Gazetesi’nden %19, Hürri
Gazetesi’nden %11, Habertürk Gazetesi’nden %18, Milliyet Gazetesi’nden %30 ve Sözcü 
Gazetesi’nden %22 haber örnekleme düşmüştür. 

Haberlerin yıllara göre dağılımında ise aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır:

Tablo:1 Haberlerin Yıllara Göre Dağılımı

Çalışmada aşağıdakiler incelenmiştir:

 Failin kim olduğu 

 Faillerin yaş aralığı 

 Maktulün kim olduğu 

 Maktullerin cinsiyeti 

 Maktullerin yaş dağılımı 
 Maktullerin cinsiyetlerine göre öldürülme şekilleri

 Annelerin çocukları öldürme şekli

 Maktullerin cinayet sonrası saklandıkları yer

 Maktulün cinsiyetine göre öldürülme nedenleri 

  

2016
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ve/veya kelime grupları belirlenmiştir.  Zaman dilimi olarak 01.07.2012 – 01.07.2017 tarihleri arası 
alınmıştır. Haber sitesi olarak en çok okunan gazete haber siteleri incelenmiş aralarında arşiv çalışması 
yapılması mümkün olan ilk 5 site seçilmiştir. Buna göre Sözcü, Milliyet, Hürriyet, Habertürk ve Vatan 

ncelenmiştir. Önceden belirtilen anahtar kelimelerle toplamda 772 haber 
olduğu saptanmış, içlerinden %20 örneklem seçilmiştir. Dolayısıyla 154 haber kura sistemiyle elde 
edilmiştir. Tekrarlanan haberler kontrol edilerek çıkarılmış, 133 haber belirlenen ‘’Failin kimliği, yaş 
aralığı, mesleği, fotoğrafının yayınlanıp yayınlanmadığı; maktulün kimliği, cinsiyeti, yaş aralığı, 
fotoğrafının yayınlanıp yayınlanmadığı, öldürülme şekli, öldürülme nedeni, öldürüldüğünde saklandığı 

r. Tespit edilen verilerden grafikler oluşturulmuştur.  

Kura yöntemiyle belirlenen ve incelenen 133 haber üzerinden yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak 
betimsel nitelikte bir çalışma yapılmıştır. Buna göre Vatan Gazetesi’nden %19, Hürri
Gazetesi’nden %11, Habertürk Gazetesi’nden %18, Milliyet Gazetesi’nden %30 ve Sözcü 
Gazetesi’nden %22 haber örnekleme düşmüştür.  

Haberlerin yıllara göre dağılımında ise aşağıdaki grafik ortaya çıkmaktadır: 

 

Tablo:1 Haberlerin Yıllara Göre Dağılımı 

Çalışmada aşağıdakiler incelenmiştir: 

Maktullerin cinsiyetlerine göre öldürülme şekilleri 

Annelerin çocukları öldürme şekli 

sı saklandıkları yer 

Maktulün cinsiyetine göre öldürülme nedenleri  

2012
16%

2013
16%

2014
17%

2015
17%

2016
17%

2017
17%

7 tarihleri arası 
alınmıştır. Haber sitesi olarak en çok okunan gazete haber siteleri incelenmiş aralarında arşiv çalışması 
yapılması mümkün olan ilk 5 site seçilmiştir. Buna göre Sözcü, Milliyet, Hürriyet, Habertürk ve Vatan 

ncelenmiştir. Önceden belirtilen anahtar kelimelerle toplamda 772 haber 
olduğu saptanmış, içlerinden %20 örneklem seçilmiştir. Dolayısıyla 154 haber kura sistemiyle elde 

ailin kimliği, yaş 
aralığı, mesleği, fotoğrafının yayınlanıp yayınlanmadığı; maktulün kimliği, cinsiyeti, yaş aralığı, 
fotoğrafının yayınlanıp yayınlanmadığı, öldürülme şekli, öldürülme nedeni, öldürüldüğünde saklandığı 

 

Kura yöntemiyle belirlenen ve incelenen 133 haber üzerinden yukarıda belirtilen kriterler esas alınarak 
betimsel nitelikte bir çalışma yapılmıştır. Buna göre Vatan Gazetesi’nden %19, Hürriyet 
Gazetesi’nden %11, Habertürk Gazetesi’nden %18, Milliyet Gazetesi’nden %30 ve Sözcü 
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a.Failin Kim Olduğu: 

İncelenen haberlerde faillerin %38’i anne, %7’si baba, %17’si yabancı, %20’si ise ikinci dereceden 
itibaren akrabalar, komşu, aile dostu, sınıf arkadaşı vb. şekilde genişletilen içeriğe sahip olan 
tanıdıklar oluşturmaktadır. Vakaların %18’i ise faili meçhu

 

 

Haber sitelerinin vakaları haberleştirilmesinde, haberlerin %56’sının mağdurun %71’i ise failin 
kimliğini ifşa edici veya ifşa edilmesine yol açacak şekilde yazıldığı saptanmıştır. Haber içeriğinde 
failin veya mağdurun kimliğinin açık olarak tespit edilebilirliğini bir örnek üzerinden açıklamak 
gerekirse; eğer haberde Ayşe Yılmaz şeklinde isim ve soy isim açık şekilde yazılıyorsa, isim soy isim 
noktalı yazılıp ikameti belirtiliyorsa (Feneryolu’ndan A. Y.), İsim açık soy
noktalı soy isim açık şekilde yazılıp (Ayşe Y. veya A. Yılmaz) bununla birlikte fotoğraf konuyorsa (bu 
fotoğraflara seçilebilir şekilde buzlanmış fotoğraflar da dahildir.) kimlik ifşasının varlığı kabul edilir.

b. Faillerin Yaş Aralığı: 

İncelenen haberlerin %41’inde faillerin yaşı belirtilmemiştir, %7’lik dilim ise faili meçhul olduğundan 
yaşları bilinmemektedir. Yaş aralığı belirtilenler arasında ise çoğunluğu %23’lük dilimle 26
grubu oluşturmaktadır. %1’lik dilim 0
dilim ise 40-56 yaş grubunu içine almaktadır.
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İncelenen haberlerde faillerin %38’i anne, %7’si baba, %17’si yabancı, %20’si ise ikinci dereceden 
itibaren akrabalar, komşu, aile dostu, sınıf arkadaşı vb. şekilde genişletilen içeriğe sahip olan 
tanıdıklar oluşturmaktadır. Vakaların %18’i ise faili meçhuldür.  

 

Tablo 2: Failin Kim Olduğu 

Haber sitelerinin vakaları haberleştirilmesinde, haberlerin %56’sının mağdurun %71’i ise failin 
kimliğini ifşa edici veya ifşa edilmesine yol açacak şekilde yazıldığı saptanmıştır. Haber içeriğinde 

kimliğinin açık olarak tespit edilebilirliğini bir örnek üzerinden açıklamak 
gerekirse; eğer haberde Ayşe Yılmaz şeklinde isim ve soy isim açık şekilde yazılıyorsa, isim soy isim 
noktalı yazılıp ikameti belirtiliyorsa (Feneryolu’ndan A. Y.), İsim açık soy isim noktalı ya da isim 
noktalı soy isim açık şekilde yazılıp (Ayşe Y. veya A. Yılmaz) bununla birlikte fotoğraf konuyorsa (bu 
fotoğraflara seçilebilir şekilde buzlanmış fotoğraflar da dahildir.) kimlik ifşasının varlığı kabul edilir.

İncelenen haberlerin %41’inde faillerin yaşı belirtilmemiştir, %7’lik dilim ise faili meçhul olduğundan 
yaşları bilinmemektedir. Yaş aralığı belirtilenler arasında ise çoğunluğu %23’lük dilimle 26
grubu oluşturmaktadır. %1’lik dilim 0-14 yaş grubunu, %14’lük dilim 18-25 yaş grubunu, %4’lük 

56 yaş grubunu içine almaktadır. 

Anne
38%

Baba
7%

Faili Meçhul
18%

Yabancı
17%

Tanıdık 
20%

İncelenen haberlerde faillerin %38’i anne, %7’si baba, %17’si yabancı, %20’si ise ikinci dereceden 
itibaren akrabalar, komşu, aile dostu, sınıf arkadaşı vb. şekilde genişletilen içeriğe sahip olan 

Haber sitelerinin vakaları haberleştirilmesinde, haberlerin %56’sının mağdurun %71’i ise failin 
kimliğini ifşa edici veya ifşa edilmesine yol açacak şekilde yazıldığı saptanmıştır. Haber içeriğinde 

kimliğinin açık olarak tespit edilebilirliğini bir örnek üzerinden açıklamak 
gerekirse; eğer haberde Ayşe Yılmaz şeklinde isim ve soy isim açık şekilde yazılıyorsa, isim soy isim 

isim noktalı ya da isim 
noktalı soy isim açık şekilde yazılıp (Ayşe Y. veya A. Yılmaz) bununla birlikte fotoğraf konuyorsa (bu 
fotoğraflara seçilebilir şekilde buzlanmış fotoğraflar da dahildir.) kimlik ifşasının varlığı kabul edilir. 

İncelenen haberlerin %41’inde faillerin yaşı belirtilmemiştir, %7’lik dilim ise faili meçhul olduğundan 
yaşları bilinmemektedir. Yaş aralığı belirtilenler arasında ise çoğunluğu %23’lük dilimle 26-39 yaş 

25 yaş grubunu, %4’lük 
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c. Maktulün Kim Olduğu: 

Kriterler arasında 0-3 yaş grubu bebek olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda maktullerin %53’ünün 
bebek %47’sinin (4-17) çocuk olduğu tespit edilmiştir. İlgili grafik aşağıdaki gibidir:

 

d. Maktullerin Cinsiyeti: 

Maktullerin %42’sinin kız, %35’inin erkek olduğu belirlenmiştir, fakat yayınlanan haberlerde 
maktullerinin %23’ünün cinsiyeti belirtilmemiştir. 

belirtilmemi

bilinmiyor
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Tablo 3: Faillerin Yaş Aralığı 

 

3 yaş grubu bebek olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda maktullerin %53’ünün 
17) çocuk olduğu tespit edilmiştir. İlgili grafik aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 4: Maktulün Kim Olduğu 

Maktullerin %42’sinin kız, %35’inin erkek olduğu belirlenmiştir, fakat yayınlanan haberlerde 
maktullerinin %23’ünün cinsiyeti belirtilmemiştir.  
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belirtilmemi
ş

41%

bilinmiyor
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3 yaş grubu bebek olarak nitelendirilmiştir. Bu bağlamda maktullerin %53’ünün 

Maktullerin %42’sinin kız, %35’inin erkek olduğu belirlenmiştir, fakat yayınlanan haberlerde 
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e. Maktullerin Yaş Dağılımları: 

Maktullerin büyük çoğunluğu 0-3 yaş grubundadır. 15
dışında grafiğin genelinde yaş arttıkça öldürülme oranlarının azaldığı gözlemlenmektedir.  

Tablo 6: Maktullerin Yaş Dağılımları

f. Maktullerin Cinsiyetlerine Göre Öldürülme Şekilleri

Cinsiyetlerin karşılaştırma suretiyle öldürülme şekillerine bakıldığında, erkek çocuklarının en yoğun 
öldürülme şeklinin fiziksel veya nesneyle darbe sonucu veya kesici ve delici aletlerle olduğu 
gözlemlenmiştir. Zira incelenen haberlerde erkek çocukların 15’inin kesici ve delici aletlerle 9’unun 
fiziksel veya nesneyle darbe sonucu öldürüldüğü görülmektedir. Kız çocuklarının ise daha çok 
boğularak, ateşli silahlarla veya tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü görmekteyiz. 11 kız
yoluyla, 5 kız ateşli silahla, 5 kız da tecavüz edildikten sonra öldürülmüştür.
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Tablo 5: Maktullerin Cinsiyeti 

 

3 yaş grubundadır. 15-17 yaş grubu aralığının teşkil ettiği istisna 
dışında grafiğin genelinde yaş arttıkça öldürülme oranlarının azaldığı gözlemlenmektedir.  

Tablo 6: Maktullerin Yaş Dağılımları 

 

ine Göre Öldürülme Şekilleri 

Cinsiyetlerin karşılaştırma suretiyle öldürülme şekillerine bakıldığında, erkek çocuklarının en yoğun 
öldürülme şeklinin fiziksel veya nesneyle darbe sonucu veya kesici ve delici aletlerle olduğu 

haberlerde erkek çocukların 15’inin kesici ve delici aletlerle 9’unun 
fiziksel veya nesneyle darbe sonucu öldürüldüğü görülmektedir. Kız çocuklarının ise daha çok 
boğularak, ateşli silahlarla veya tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü görmekteyiz. 11 kız
yoluyla, 5 kız ateşli silahla, 5 kız da tecavüz edildikten sonra öldürülmüştür. 
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17 yaş grubu aralığının teşkil ettiği istisna 
dışında grafiğin genelinde yaş arttıkça öldürülme oranlarının azaldığı gözlemlenmektedir.   

 

Cinsiyetlerin karşılaştırma suretiyle öldürülme şekillerine bakıldığında, erkek çocuklarının en yoğun 
öldürülme şeklinin fiziksel veya nesneyle darbe sonucu veya kesici ve delici aletlerle olduğu 

haberlerde erkek çocukların 15’inin kesici ve delici aletlerle 9’unun 
fiziksel veya nesneyle darbe sonucu öldürüldüğü görülmektedir. Kız çocuklarının ise daha çok 
boğularak, ateşli silahlarla veya tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü görmekteyiz. 11 kız boğma 
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Tablo 7: Maktullerin Cinsiyetlerine Göre Öldürülme Şekilleri

g. Annelerin Çocukları Öldürme Şekilleri:

A şıkkında da görüldüğü üzere anneler fail açısından en yüksek 
grubun öldürme şekillerine detaylı şekilde bakılmıştır. Bu bağlamda annelerin çocuklarını öldürme 
şekilleri incelenmiştir. Buna göre, annelerin çocuklarını daha çok boğarak, kesici ve delici aletler 
kullanarak ya da özellikle yeni doğan bebeklerini aşağı atarak öldürdüğü tespit edilmiştir. İncelenen 
haberlerdeki maktullerden 12’si boğularak, 9’u kesici ve delici aletlerle, 6’sı aşağı atılarak anneleri 
tarafından öldürülmüştür. Cinsiyetlere göre karşılaştırma yapıldığında is
kesici delici aletlerle ve fiziksel veya nesneyle darbe ile kız çocukları ise daha çok boğularak ve ateşli 
silahla öldürülmüştür. Erkek çocuklarının 15’i kesici ve delici aletlerle, 9’u fiziksel veya nesneyle 
darbe ile öldürülürken kız çocuklarının 11’i boğularak 5’i  ateşli silahla öldürülmüştür.
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Tablo 7: Maktullerin Cinsiyetlerine Göre Öldürülme Şekilleri 
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Tablo 8: Annelerin Çocukları Öldürme Şekilleri

h. Maktullerin Cinayet Sonrası Saklandıkları Yer

Medyaya yansıyan çocuk cinayeti haberleri arasından seçilen haberlerde, cinsiyetlerine göre 
sınıflandırdığımız maktullerin öldürüldüklerinde saklandıkları yere bakıldığında, maktullerin büyük 
oranda öldürüldükten sonra failler tarafından saklanmadıklarını 
dışında saklama yeri olarak daha çok boş arazilerin ve çöplüklerin tercih edildiğini görülmektedir. 
Maktulün cinsiyeti açısından ise bir farklılık göze çarpmamaktadır. 

Tablo 9: Maktullerin Cinayet Sonrası Saklandıkları Yer
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Tablo 8: Annelerin Çocukları Öldürme Şekilleri 
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i.Maktullerin Cinsiyetlerine Göre Öldürülme Nedenleri 

Faillerin ve görgü tanıklarının iddia ettiğine göre, çocukların öldürülme nedenlerini cinsiyetlerini baz 
alarak sınıflandırılmıştır. İncelenen haberlerden grafiklere dökülen verilere bakıldığındaöldür
nedeni belirtilmeyenlerin daha çok kız çocukları olduğu görülmektedir. Öldürülme sebebi 
bilinmeyenler ise daha çok erkek çocuklarıdır. Kavga sonucu öldürülen 7 erkek çocuk varken kız 
çocuklarının hiçbiri bu gerekçeyle öldürülmemiştir. Bunun dışında kı
yapmaksızın öldürülme sebeplerine bakıldığında evlilik dışı doğum ve cinnetin cinayetlerde tetikleyici 
rol oynadığı söylenebilir. 

Tablo 10: Maktulün Cinsiyetine Göre Öldürülme Nedenleri
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Çocuk cinayetleri konusunda bütünc
çalışma ile çocuk cinayetleri hakkında, basına yansıyan haberlerden yola çıkarak bütüncül bir resim 
çizme fikri esas alınmıştır. Medyada sıklıkla yer alan çocuk cinayeti haberlerinin Türk basınındak
genel görünümünü ve bu haberlerin nasıl ele alındığını ortaya çıkarmak çalışmanın ana amacı olarak 
belirlenmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de internette en çok okunan portallara yansıyan çocuk cinayetleri 
haberlerini inceleyerek çocuk cinayetlerinin genel bi
bu vakaları nasıl haberleştirdiklerini incelenmiştir. 
incelendiğinden çocuk cinayetlerinin Türkiye genelinde azalmış ya da artmış olduğuna dair bir 
genelleme yapmak mümkün olmamış bu nedenle sadece basının ilgi gösterdiği ve basına yansıyan 
haberler ile ilgili genel bir tablo çizilmiştir. 

Ele alınan haberlerde faillerin daha 
en çok anneler tarafından yapıldığı manasına gelmemektedir; aksine çalışmadaki örneklemin bir 
sonucu olarak değerlendirilmelidir.Annelerin öldürme şekillerinde
delici aletler kullanarak ya da yeni doğan bebekleri belli bir yükseklikten aşağı atma 
göstermektedir. Faillerin kimliği nazara alınmadan bakılıp t
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i.Maktullerin Cinsiyetlerine Göre Öldürülme Nedenleri  

Faillerin ve görgü tanıklarının iddia ettiğine göre, çocukların öldürülme nedenlerini cinsiyetlerini baz 
alarak sınıflandırılmıştır. İncelenen haberlerden grafiklere dökülen verilere bakıldığındaöldür
nedeni belirtilmeyenlerin daha çok kız çocukları olduğu görülmektedir. Öldürülme sebebi 
bilinmeyenler ise daha çok erkek çocuklarıdır. Kavga sonucu öldürülen 7 erkek çocuk varken kız 
çocuklarının hiçbiri bu gerekçeyle öldürülmemiştir. Bunun dışında kız ve erkek çocukları ayrımı 
yapmaksızın öldürülme sebeplerine bakıldığında evlilik dışı doğum ve cinnetin cinayetlerde tetikleyici 
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Faillerin ve görgü tanıklarının iddia ettiğine göre, çocukların öldürülme nedenlerini cinsiyetlerini baz 
alarak sınıflandırılmıştır. İncelenen haberlerden grafiklere dökülen verilere bakıldığındaöldürülme 
nedeni belirtilmeyenlerin daha çok kız çocukları olduğu görülmektedir. Öldürülme sebebi 
bilinmeyenler ise daha çok erkek çocuklarıdır. Kavga sonucu öldürülen 7 erkek çocuk varken kız 
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nesneyle darbe yöntemiyle çocukların öldür
büyük çoğunluğunun 0-3 yaş grubunda olduğu ve 15
dışında genelde çocukların yaşlarının arttıkça öldürülme oranlarının azaldığı görülmektedir.  

Daha önce de belirtildiği gibi çalışma, nedensel bir bağlamdan ziyade betimsel amaçlarla yapılmıştır. 
Ancak bu nedensel bir araştırmanın önemsiz olduğu manasına gelmemektedir. Çocuk cinayetlerinin ve 
tüm şiddet türlerinin kültürel, toplumsal, iktisadi, antropolojik
önemlidir.  

Bugüne kadar olduğu kadar bugünden sonra da şiddet farklı formlarıyla varlığını sürdürmeye devam 
edecek gibi görünmektedir. Şiddet son zamanlarda daha görünür olmaya başlamış, değişik formların 
görünürlüğü artmış (mutilasyon ve Karabulut örneği) ve yükselmiştir. Çocuk cinayetleri de tüm şiddet 
türleri gibi medyada kendine yer bulmaya devam edecektir.

Medya da gelişmeye devam eden teknoloji ile birlikte bundan 15 sene önce tahayyül edemediğimiz 
formlara ulaştığı gibi, bundan sonra da tahmin edemeyeceğimiz formlara dönüşüp varlığını devam 
ettirecektir. Elbette haber verme işlevinden de soyutlanması beklenemez. Dolayısıyla ister modern ve 
yeni olsun ister klasik veya geleneksel, medya, bir konu hakkında da genel
yardımcı olması işlevini de devam ettirecektir.
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nesneyle darbe yöntemiyle çocukların öldürüldüğü gözlemlenmiştir. İncelenen haberlerde maktullerin 
3 yaş grubunda olduğu ve 15-17 yaş grubu aralığının teşkil ettiği istisna 

dışında genelde çocukların yaşlarının arttıkça öldürülme oranlarının azaldığı görülmektedir.  

de belirtildiği gibi çalışma, nedensel bir bağlamdan ziyade betimsel amaçlarla yapılmıştır. 
Ancak bu nedensel bir araştırmanın önemsiz olduğu manasına gelmemektedir. Çocuk cinayetlerinin ve 
tüm şiddet türlerinin kültürel, toplumsal, iktisadi, antropolojik, psikolojik vb. nedenleri de oldukça 

Bugüne kadar olduğu kadar bugünden sonra da şiddet farklı formlarıyla varlığını sürdürmeye devam 
edecek gibi görünmektedir. Şiddet son zamanlarda daha görünür olmaya başlamış, değişik formların 

artmış (mutilasyon ve Karabulut örneği) ve yükselmiştir. Çocuk cinayetleri de tüm şiddet 
türleri gibi medyada kendine yer bulmaya devam edecektir. 

Medya da gelişmeye devam eden teknoloji ile birlikte bundan 15 sene önce tahayyül edemediğimiz 
ığı gibi, bundan sonra da tahmin edemeyeceğimiz formlara dönüşüp varlığını devam 

ettirecektir. Elbette haber verme işlevinden de soyutlanması beklenemez. Dolayısıyla ister modern ve 
yeni olsun ister klasik veya geleneksel, medya, bir konu hakkında da genel bir tablo çıkarmaya 
yardımcı olması işlevini de devam ettirecektir. 
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Özet 

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada Türkiye’de internette en çok okunan gazete haber sitelerinde 
yayınlanan ve bugüne kadar derinlemesine incelenme fırsatı çok bulunamamış mutilasyon 
(parçalayarak öldürme) cinayetlerini inceleyerek (1)Türkiye’de mutilasyon cinayet vakalarına da
somut bir veri elde edebilmek ve (2) haber olmuş bu vakaların ne şekilde haberleştirildiğini 
değerlendirmek hedeflenmektedir.

Teorik Bilgi: Mutilasyon cinayetleri çok olağan cinayetler değildir. Mutilasyon sanıkları 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunun 82/1-b maddesince yargılanmaktadırlar. Yargıtay canavarca hissi toplumun kabul 
edemeyeceği düzeyde vahşi bir kötülük olarak nitelendirmektedir. Adalet Bakanlığının 2016 
verilerine göre 2016 yılında Türkiye’de kasten adam öldürme suçuna yönelik 17 bin 856 dosya 
açılmıştır. Mutilasyon üzerine çalışmalar genital mutilasyon üzerinde yoğunlaşmıştır fakat mutilasyon 
bireyin bedenin işlevini veya görünümünü bozan bir eylemdir. Henüz mutilasyon üzerinde bu 
perspektifte çok fazla çalışma bulunmamaktadır.

Metodoloji:   Bir içerik analizi olanbu çalışmada ilk olarak 15 mutilasyon cinayet haberi incelenerek 
haber arşivinde taranacak anahtar kelimeler belirlenmiştir. Bu inceleme sonucunda “parçalama, 
parçalama cinayet, doğramak, doğramak cinayet, kesmek, kesmek cinayet, Münevve
gizleme cinayet, saklama cinayet vahşet cinayet ve vahşi cinayet” kelime ve kelime grupları 
belirlenmiştir. Zaman dilimi olarak 01.01.2012
ancak arşiv taramasına uygun olan haber siteleri se
ve HaberTürk olarak belirlenmiştir. Mutilasyon spesifik bir cinayet şekli olduğundan haber sitelerinde 
son 5 sene içerisinde 127 haber yayınlanmış ve bu haberlerin %40ı örneklem olarak rastgele 
seçilmiştir. Bu sayede toplamda 50 haber analiz edilmiştir. Tekrarlanan haberler analizden çıkarılmış 
ve %40lık örneklem oranını sağlayabilmek adına rastgele haber seçimi yapılmıştır. 50 haber, 
haberlerde kimlik sunumu (fail ve mağdur açısından), haberlerin yayın
işlenme şekli, kullanılan suç aleti, saklandığı yer, parçalanan organ vb. kriterlerce incelenmiştir.

Sonuç: Yapılan incelemeler sonucunda mutilasyon cinayetlerinde kadın mağdurların oranı % 38,78 
iken erkek mağdurların oranı  %5
çoğunluğunda mağdurun da failin de isimleri açık bir şekilde belirtilmiş olup haberlerin %75,51inde 
mağdurun fotoğrafı ve %65,31inde failin fotoğrafı yer almaktadır. Mutilasyon haberlerinde cinayet
nedeni çoğunlukla verilmemiş olup verilenler içerisinde %20,41lik oranla kavga sonucu olduğu 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelime: mutilasyon, haber, internet, parçalama
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verilerine göre 2016 yılında Türkiye’de kasten adam öldürme suçuna yönelik 17 bin 856 dosya 

ılmıştır. Mutilasyon üzerine çalışmalar genital mutilasyon üzerinde yoğunlaşmıştır fakat mutilasyon 
bireyin bedenin işlevini veya görünümünü bozan bir eylemdir. Henüz mutilasyon üzerinde bu 
perspektifte çok fazla çalışma bulunmamaktadır. 

içerik analizi olanbu çalışmada ilk olarak 15 mutilasyon cinayet haberi incelenerek 
haber arşivinde taranacak anahtar kelimeler belirlenmiştir. Bu inceleme sonucunda “parçalama, 
parçalama cinayet, doğramak, doğramak cinayet, kesmek, kesmek cinayet, Münevve
gizleme cinayet, saklama cinayet vahşet cinayet ve vahşi cinayet” kelime ve kelime grupları 
belirlenmiştir. Zaman dilimi olarak 01.01.2012-09.10.2017 tarihleri arası alınmıştır. En çok okunan 
ancak arşiv taramasına uygun olan haber siteleri seçilmiştir. Bu haber siteleri Hürriyet, Sözcü, Milliyet 
ve HaberTürk olarak belirlenmiştir. Mutilasyon spesifik bir cinayet şekli olduğundan haber sitelerinde 
son 5 sene içerisinde 127 haber yayınlanmış ve bu haberlerin %40ı örneklem olarak rastgele 

ştir. Bu sayede toplamda 50 haber analiz edilmiştir. Tekrarlanan haberler analizden çıkarılmış 
ve %40lık örneklem oranını sağlayabilmek adına rastgele haber seçimi yapılmıştır. 50 haber, 
haberlerde kimlik sunumu (fail ve mağdur açısından), haberlerin yayın yılları, cinayetin nedeni, 
işlenme şekli, kullanılan suç aleti, saklandığı yer, parçalanan organ vb. kriterlerce incelenmiştir.

: Yapılan incelemeler sonucunda mutilasyon cinayetlerinde kadın mağdurların oranı % 38,78 
iken erkek mağdurların oranı  %51,02 olduğu görülmüştür. Mutilasyon haberlerinin büyük bir 
çoğunluğunda mağdurun da failin de isimleri açık bir şekilde belirtilmiş olup haberlerin %75,51inde 
mağdurun fotoğrafı ve %65,31inde failin fotoğrafı yer almaktadır. Mutilasyon haberlerinde cinayet
nedeni çoğunlukla verilmemiş olup verilenler içerisinde %20,41lik oranla kavga sonucu olduğu 
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A Review of the mutilati

Abstract 

Purpose of the Study: This study examines the mutilation (fragmentation and murder) murders which 
have been published in the most read newspapers in Turkey on the internet in Turkey and have not yet 
been fully explored in depth (1) to obtain concrete data
evaluate how these news cases are reported.

Theoretical Information: Mutilation killings are not very common murders. Mutilation suspects are 
prosecuted under article 82/1-b of Turkish Penal Code No. 5237. T
monstrous feeling as a violent evil at the level that society can not accept. According to the Ministry of 
Justice's 2016 data, in 2016, 17,856 files were opened for the deliberate murder in Turkey. Studies on 
mutilation have focused on genital mutilation, but mutilation is an action that disturbs the individual's 
function or appearance. There is not much work on mutilation yet in this perspective.

Methodology :In this study, which is a content analysis, 15 keys of mutilati
words to be scanned in news archive were determined. As a result of this examination, word and word 
groups were defined as "disintegration, disintegration  murder, clothed, clothed murder, cut off,  cut off 
murder, Munevver Karabulut, clandestine murder, hiding murder, brutal murder and wild murder. The 
timeframe was taken between 01.01.2012 and 09.10.2017. News sites that are most read but suitable for 
archival scanning are selected. These news sites were designated as Hürriyet, Sö
Habertürk. Since mutilation is a specific murder type, 127 news items have been published in the news 
sites in the last 5 years and 40% of these news articles have been randomly selected as samples. A total of 
50 news items were analyzed on this page. Repeated news was removed from the analysis and random 
news selection was made to ensure a 40% sample rate. 50 news, the presentation of the identity (in terms 
of the perpetrator and the victim) in the news, the years of publication of the ne
the way of processing, the crime device used, criteria.

Conclusion: As a result of the examinations, it is seen that the rate of female victims is 38.78% while the 
rate of male victims is 51.02% in mutilation murders. In a large ma
the victim and the perpetrator are clearly indicated, with 75.51% of the victims photographing the victim 
and 65.31% of the failing photographs. In the news of mutilation, the cause of murder was mostly not 
given and it was determined that the fighting result was 20.41% among the given ones.

Keyword: mutilation, news, internet, shredding

 

GİRİŞ 

Günümüzde şiddet hala artmakta olan bir olgudur. Şiddetin insanın genetik kodunda mı var olduğu 
yoksa bireyin içinde bulunduğu çevreden öğrendiği bir davranış mı olduğu konusunda bir mutabık 
görüş yoktur. Buna rağmen, bireysel şiddet de toplumsal şiddet de
etkilenmektedir. Sosyolojik perspektiften değerlendirildiğinde ise şiddet her toplumun farklı 
tanımladığı bir kavramdır. Hangi tutum ve davranışın şiddet olarak nitelendirileceği kültürden ve 
normlardan doğrudan etkilenir (Kocacık, 2001)
davranış, örneğin Türkiye’de atasözlerinde dahi yer alan kadınlara yönelik şiddet (kızını dövmeyen 
dizini döver vb.), olağan karşılanır, normalleşir, kültürel bir kod olarak kabul görür. Fakat bu 
durumda şiddet davranışının şekli daha da ciddi boyutlara taşınmaktadır çünkü, basit bir tokat zaten 
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of the mutilation murders in ınternet journalism 

in the last 5 years 

 

This study examines the mutilation (fragmentation and murder) murders which 
have been published in the most read newspapers in Turkey on the internet in Turkey and have not yet 
been fully explored in depth (1) to obtain concrete data on mutilation murder cases in Turkey and (2) to 
evaluate how these news cases are reported. 

Mutilation killings are not very common murders. Mutilation suspects are 
b of Turkish Penal Code No. 5237. The Court of Cassation regards the 

monstrous feeling as a violent evil at the level that society can not accept. According to the Ministry of 
Justice's 2016 data, in 2016, 17,856 files were opened for the deliberate murder in Turkey. Studies on 

ave focused on genital mutilation, but mutilation is an action that disturbs the individual's 
function or appearance. There is not much work on mutilation yet in this perspective. 

:In this study, which is a content analysis, 15 keys of mutilation were analyzed and key 
words to be scanned in news archive were determined. As a result of this examination, word and word 
groups were defined as "disintegration, disintegration  murder, clothed, clothed murder, cut off,  cut off 

ut, clandestine murder, hiding murder, brutal murder and wild murder. The 
timeframe was taken between 01.01.2012 and 09.10.2017. News sites that are most read but suitable for 
archival scanning are selected. These news sites were designated as Hürriyet, Sözcü, Milliyet and 
Habertürk. Since mutilation is a specific murder type, 127 news items have been published in the news 
sites in the last 5 years and 40% of these news articles have been randomly selected as samples. A total of 

on this page. Repeated news was removed from the analysis and random 
news selection was made to ensure a 40% sample rate. 50 news, the presentation of the identity (in terms 
of the perpetrator and the victim) in the news, the years of publication of the news, the cause of murder, 
the way of processing, the crime device used, criteria. 

As a result of the examinations, it is seen that the rate of female victims is 38.78% while the 
rate of male victims is 51.02% in mutilation murders. In a large majority of mutilation news, the names of 
the victim and the perpetrator are clearly indicated, with 75.51% of the victims photographing the victim 
and 65.31% of the failing photographs. In the news of mutilation, the cause of murder was mostly not 

it was determined that the fighting result was 20.41% among the given ones. 

mutilation, news, internet, shredding 

Günümüzde şiddet hala artmakta olan bir olgudur. Şiddetin insanın genetik kodunda mı var olduğu 
yoksa bireyin içinde bulunduğu çevreden öğrendiği bir davranış mı olduğu konusunda bir mutabık 
görüş yoktur. Buna rağmen, bireysel şiddet de toplumsal şiddet de sosyal ve politik atmosferden 
etkilenmektedir. Sosyolojik perspektiften değerlendirildiğinde ise şiddet her toplumun farklı 
tanımladığı bir kavramdır. Hangi tutum ve davranışın şiddet olarak nitelendirileceği kültürden ve 

(Kocacık, 2001). Bir toplumda şiddet olarak kabul edilmemiş 
davranış, örneğin Türkiye’de atasözlerinde dahi yer alan kadınlara yönelik şiddet (kızını dövmeyen 
dizini döver vb.), olağan karşılanır, normalleşir, kültürel bir kod olarak kabul görür. Fakat bu 

davranışının şekli daha da ciddi boyutlara taşınmaktadır çünkü, basit bir tokat zaten 

sm  

This study examines the mutilation (fragmentation and murder) murders which 
have been published in the most read newspapers in Turkey on the internet in Turkey and have not yet 

on mutilation murder cases in Turkey and (2) to 

Mutilation killings are not very common murders. Mutilation suspects are 
he Court of Cassation regards the 

monstrous feeling as a violent evil at the level that society can not accept. According to the Ministry of 
Justice's 2016 data, in 2016, 17,856 files were opened for the deliberate murder in Turkey. Studies on 

ave focused on genital mutilation, but mutilation is an action that disturbs the individual's 

on were analyzed and key 
words to be scanned in news archive were determined. As a result of this examination, word and word 
groups were defined as "disintegration, disintegration  murder, clothed, clothed murder, cut off,  cut off 

ut, clandestine murder, hiding murder, brutal murder and wild murder. The 
timeframe was taken between 01.01.2012 and 09.10.2017. News sites that are most read but suitable for 

zcü, Milliyet and 
Habertürk. Since mutilation is a specific murder type, 127 news items have been published in the news 
sites in the last 5 years and 40% of these news articles have been randomly selected as samples. A total of 

on this page. Repeated news was removed from the analysis and random 
news selection was made to ensure a 40% sample rate. 50 news, the presentation of the identity (in terms 

ws, the cause of murder, 

As a result of the examinations, it is seen that the rate of female victims is 38.78% while the 
jority of mutilation news, the names of 

the victim and the perpetrator are clearly indicated, with 75.51% of the victims photographing the victim 
and 65.31% of the failing photographs. In the news of mutilation, the cause of murder was mostly not 

Günümüzde şiddet hala artmakta olan bir olgudur. Şiddetin insanın genetik kodunda mı var olduğu 
yoksa bireyin içinde bulunduğu çevreden öğrendiği bir davranış mı olduğu konusunda bir mutabık 

sosyal ve politik atmosferden 
etkilenmektedir. Sosyolojik perspektiften değerlendirildiğinde ise şiddet her toplumun farklı 
tanımladığı bir kavramdır. Hangi tutum ve davranışın şiddet olarak nitelendirileceği kültürden ve 

. Bir toplumda şiddet olarak kabul edilmemiş 
davranış, örneğin Türkiye’de atasözlerinde dahi yer alan kadınlara yönelik şiddet (kızını dövmeyen 
dizini döver vb.), olağan karşılanır, normalleşir, kültürel bir kod olarak kabul görür. Fakat bu 

davranışının şekli daha da ciddi boyutlara taşınmaktadır çünkü, basit bir tokat zaten 
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şiddet olarak görülmediğinden, kişi saldırganlık dürtüsünü tatmin edebilmek adına daha da ileriye 
gidebilir ve bu cinayete kadar giden bir sürecin başlangıcını oluşturabi

Türkiye’de şiddet olgusu artmakla birlikte her gün daha da farklı bir hal de almaktadır. Bir kişinin, 
başka bir kişinin hangi sebeple olursa olsun (trafikte yol alma kavgası, otobüste yer kavgası, 
alacak-verecek kavgası vb.) canına kast etmesi artık s
Gündelik hayatta otobüs şoförlerinin yolcularla kavgası, yayaların birbirleriyle olan, yolcuların yer 
almak için birbirleriyle olan kavgaların varlığının yanı sıra bu haberlerin görsel ve sosyal medyada 
da çokça yer almaktadır. Dahası şiddetin değişik formları da (örn. mutilasyon) basında yer almaya 
başlamıştır. 2009 yılında meydana gelen Münevver Karabulut cinayeti ile beraber ülkede meydana 
gelen cinayetlere, özellikle de kadın cinayetlerine olan farkındalık ve b
Mutilasyon, diğer bir deyişle parçalayarak öldürme vakaları da artık medyada daha sık yer bulmaya 
başlamış ve medya organlarının dikkatini çekmiştir. Münevver Karabulut cinayeti, mutilasyonun 
Türkiye’de en çok akılda kalan, en çok 
benzer vakalar da var olmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda, çalışmada son beş yıl içerisinde medyada yer alan mutilasyon haberlerinin 
incelenmesi ve bu sayede Türkiye’de şiddetin en üst boyutu olan mut
somut veriler elde etmek ve bununla beraber, bu haberlerin içeriğinin, haberlerdeki kimlik 
sunumunun da incelenmesi amacı ile betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 
Türkiye’nin şiddette geldiği noktanın daha açık
Bunun için öncelikle şiddet ve cinayet kavramlarından ve cinayet türlerinden bahsedilecek 
ardından mutilasyon cinayetine değinilecek, türleri ve psikopati ile ilişkisi irdelenecek, medya, 
internet haberciliğinden bahsedilecek ve çalışma metodolojisi ve bulgularına geçilecektir.

1. Şiddet ve Cinayet 

Türkiye’de meydana gelen şiddet olaylarına bakıldığında durumun vahametinin zaman geçtikçe 
arttığı görülmektedir. Şiddet kademeli olarak artan bir süreçtir. Başta ser
cinayet olabilir. 2014 verilerine bakıldığında Türkiye’de kadınların %36’sı aile içinde fiziksel 
şiddet mağduru olmaktadır (Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 2014)
adli sicil istatistikleri 2015 yılı verilerine göre ise Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davaların 
%23,2’sini “Vücut Dokunulmazlığına Karşı işlenen Suçlar” (TCK 86
Ceza Kanunu kapsamında yargılanan pek çok suç olduğu göz önüne alındığınd
Dokunulmazlığına Karşı işlenen Suçlar”ın oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  Dünya 
üzerindeki gergin atmosferle beraber insanların bilinçli bir şekilde bir başka insanı öldürmesi de 
çok sık karşılaşılan bir senaryo haline gelmiş
Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayınlamış olduğu rapora göre 2016 yılında “Kasten adam öldürme” 
suçuna yönelik 17 bin 856 dosya açılmıştır 

Cinayet bir bireyin, bir başka bireyin yaşama hakkını kasıtlı olarak veya olmayarak elinden alması 
olarak tanımlanabilir. Adli tıbbın perspektifinden bakıldığında ise cinayet, sistematik bir şekilde 
planlanarak ya da anlık öfkeyle meydana getirilen öldürme şekli ol
s. 242). 

Cinayetler en genel şekliyle sınıflandırıldığında 10 alt başlık ortaya çıkar 
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şiddet olarak görülmediğinden, kişi saldırganlık dürtüsünü tatmin edebilmek adına daha da ileriye 
gidebilir ve bu cinayete kadar giden bir sürecin başlangıcını oluşturabilir. 

Türkiye’de şiddet olgusu artmakla birlikte her gün daha da farklı bir hal de almaktadır. Bir kişinin, 
başka bir kişinin hangi sebeple olursa olsun (trafikte yol alma kavgası, otobüste yer kavgası, 

verecek kavgası vb.) canına kast etmesi artık seyrek karşımıza çıkan vakalardan değildir. 
Gündelik hayatta otobüs şoförlerinin yolcularla kavgası, yayaların birbirleriyle olan, yolcuların yer 
almak için birbirleriyle olan kavgaların varlığının yanı sıra bu haberlerin görsel ve sosyal medyada 

er almaktadır. Dahası şiddetin değişik formları da (örn. mutilasyon) basında yer almaya 
başlamıştır. 2009 yılında meydana gelen Münevver Karabulut cinayeti ile beraber ülkede meydana 
gelen cinayetlere, özellikle de kadın cinayetlerine olan farkındalık ve bakış açısı değişmiştir.. 
Mutilasyon, diğer bir deyişle parçalayarak öldürme vakaları da artık medyada daha sık yer bulmaya 
başlamış ve medya organlarının dikkatini çekmiştir. Münevver Karabulut cinayeti, mutilasyonun 
Türkiye’de en çok akılda kalan, en çok konuşulan örneği olmakla her geçen gün Türkiye’de buna 
benzer vakalar da var olmaya devam etmektedir. 

Bu bağlamda, çalışmada son beş yıl içerisinde medyada yer alan mutilasyon haberlerinin 
incelenmesi ve bu sayede Türkiye’de şiddetin en üst boyutu olan mutilasyon cinayetlerine dair 
somut veriler elde etmek ve bununla beraber, bu haberlerin içeriğinin, haberlerdeki kimlik 
sunumunun da incelenmesi amacı ile betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 
Türkiye’nin şiddette geldiği noktanın daha açık bir şekilde ifade edilebilmesi öngörülmektedir. 
Bunun için öncelikle şiddet ve cinayet kavramlarından ve cinayet türlerinden bahsedilecek 
ardından mutilasyon cinayetine değinilecek, türleri ve psikopati ile ilişkisi irdelenecek, medya, 

inden bahsedilecek ve çalışma metodolojisi ve bulgularına geçilecektir.

Türkiye’de meydana gelen şiddet olaylarına bakıldığında durumun vahametinin zaman geçtikçe 
arttığı görülmektedir. Şiddet kademeli olarak artan bir süreçtir. Başta sert bir sözle başlar, sonu 
cinayet olabilir. 2014 verilerine bakıldığında Türkiye’de kadınların %36’sı aile içinde fiziksel 

(Türkiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 2014). Adalet Bakanlığı’nın 
cil istatistikleri 2015 yılı verilerine göre ise Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davaların 

%23,2’sini “Vücut Dokunulmazlığına Karşı işlenen Suçlar” (TCK 86-93) oluşturmaktadır. Türk 
Ceza Kanunu kapsamında yargılanan pek çok suç olduğu göz önüne alındığında yalnızca “Vücut 
Dokunulmazlığına Karşı işlenen Suçlar”ın oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  Dünya 
üzerindeki gergin atmosferle beraber insanların bilinçli bir şekilde bir başka insanı öldürmesi de 
çok sık karşılaşılan bir senaryo haline gelmiştir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayınlamış olduğu rapora göre 2016 yılında “Kasten adam öldürme” 
suçuna yönelik 17 bin 856 dosya açılmıştır (Vatan Haber Merkezi, 2017).  

ir bireyin, bir başka bireyin yaşama hakkını kasıtlı olarak veya olmayarak elinden alması 
olarak tanımlanabilir. Adli tıbbın perspektifinden bakıldığında ise cinayet, sistematik bir şekilde 
planlanarak ya da anlık öfkeyle meydana getirilen öldürme şekli olarak tanımlanmıştır (Polat, 2016, 

Cinayetler en genel şekliyle sınıflandırıldığında 10 alt başlık ortaya çıkar (Polat, 2015, s. 178)

şiddet olarak görülmediğinden, kişi saldırganlık dürtüsünü tatmin edebilmek adına daha da ileriye 

Türkiye’de şiddet olgusu artmakla birlikte her gün daha da farklı bir hal de almaktadır. Bir kişinin, 
başka bir kişinin hangi sebeple olursa olsun (trafikte yol alma kavgası, otobüste yer kavgası, 

eyrek karşımıza çıkan vakalardan değildir. 
Gündelik hayatta otobüs şoförlerinin yolcularla kavgası, yayaların birbirleriyle olan, yolcuların yer 
almak için birbirleriyle olan kavgaların varlığının yanı sıra bu haberlerin görsel ve sosyal medyada 

er almaktadır. Dahası şiddetin değişik formları da (örn. mutilasyon) basında yer almaya 
başlamıştır. 2009 yılında meydana gelen Münevver Karabulut cinayeti ile beraber ülkede meydana 

akış açısı değişmiştir.. 
Mutilasyon, diğer bir deyişle parçalayarak öldürme vakaları da artık medyada daha sık yer bulmaya 
başlamış ve medya organlarının dikkatini çekmiştir. Münevver Karabulut cinayeti, mutilasyonun 

konuşulan örneği olmakla her geçen gün Türkiye’de buna 

Bu bağlamda, çalışmada son beş yıl içerisinde medyada yer alan mutilasyon haberlerinin 
ilasyon cinayetlerine dair 

somut veriler elde etmek ve bununla beraber, bu haberlerin içeriğinin, haberlerdeki kimlik 
sunumunun da incelenmesi amacı ile betimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Böylelikle 

bir şekilde ifade edilebilmesi öngörülmektedir. 
Bunun için öncelikle şiddet ve cinayet kavramlarından ve cinayet türlerinden bahsedilecek 
ardından mutilasyon cinayetine değinilecek, türleri ve psikopati ile ilişkisi irdelenecek, medya, 

inden bahsedilecek ve çalışma metodolojisi ve bulgularına geçilecektir. 

Türkiye’de meydana gelen şiddet olaylarına bakıldığında durumun vahametinin zaman geçtikçe 
t bir sözle başlar, sonu 

cinayet olabilir. 2014 verilerine bakıldığında Türkiye’de kadınların %36’sı aile içinde fiziksel 
. Adalet Bakanlığı’nın 

cil istatistikleri 2015 yılı verilerine göre ise Türk Ceza Kanunu uyarınca açılan davaların 
93) oluşturmaktadır. Türk 

a yalnızca “Vücut 
Dokunulmazlığına Karşı işlenen Suçlar”ın oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.  Dünya 
üzerindeki gergin atmosferle beraber insanların bilinçli bir şekilde bir başka insanı öldürmesi de 

tir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayınlamış olduğu rapora göre 2016 yılında “Kasten adam öldürme” 

ir bireyin, bir başka bireyin yaşama hakkını kasıtlı olarak veya olmayarak elinden alması 
olarak tanımlanabilir. Adli tıbbın perspektifinden bakıldığında ise cinayet, sistematik bir şekilde 

(Polat, 2016, 

(Polat, 2015, s. 178): 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Gazetecilik Araştırmaları / Journalism Studies
  
 

1. Dürtü bazlı cinayet sınıflaması

2. Öfke cinayetleri 

3. Töre ve namus cinayetleri 

4. Savunma amaçlı işlenen cinayetler

5. Kan davası nedeni ile işlenen cinayetler

6. Çoklu öldürmeler 

7. Suikastler 

8. Çocuk cinayetleri 

9. Cinsel amaçlı cinayetler 

10. Seri cinayetler 

Dürtü bazlı cinayetler kendi içerisinde dört grupta incelenir; cinai yatırım cinayetleri kişi için 
önemi olan maddi değeri olan şeyler için işlenen cinayetlerdir, kişisel nedenli cinayetler birbirlerini 
tanımayan kişilerin aralarında çıkan agresyon nedeni 
içerisinde cinsellik unsuru barındıran (sadistik, organize cinayet gibi) cinayetleridir ve son olarak  
çete cinayetleri ise iki veya daha fazla kişinin ortak ideolojilerini savunmayan başka gruplar 
tarafından öldürülmesidir. … Öfke cinayetleri, kişilerin bulundukları durumlardaki stresle baş 
edemeyip sergilediği impulsif davranışlar sonucunda meydana gelme olasılığı olan cinayetlerdir. 
Dünya üzerindeki gergin atmosfer, kişilerin sosyo ekonomik düzeylerinin gerileme
sürekli olarak tetikte olmalarına neden olmaktadır. Bu da onların daha kolay öfkelenmelerine ve bu 
öfke sonucunda da bir kişinin canına kast etmelerine neden olabilmektedir 

Töre ve namus cinayetleri bir toplumda yazılı olmayan fakat gelenekselleşmiş tutum ve 
davranışlara aykırı davranan bireylere karşı işlenen cinayetlerdir
cinayetlerin görüldüğü topluluklarda “nam
meselesi olarak görülür Töre ve namus cinayetleri çoğunlukla gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, 
ekonomik güç ile negatif korelasyonludur.  

Kendini savunma amacı ile işlenen cinayetlerde, birey bir tehlik
amacı ile karşısındaki tehlike yaratan kişiyi öldürmek durumunda kalabilir 
Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunun Meşru Savunma ve Zorunluluk  Olma Halini kapsayan 2
Maddesine göre:  

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya 
tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde 
defetmek zorunluluğu ile işlenen fiiller

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka 
suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını 
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Dürtü bazlı cinayet sınıflaması 

Savunma amaçlı işlenen cinayetler 

Kan davası nedeni ile işlenen cinayetler 

Dürtü bazlı cinayetler kendi içerisinde dört grupta incelenir; cinai yatırım cinayetleri kişi için 
önemi olan maddi değeri olan şeyler için işlenen cinayetlerdir, kişisel nedenli cinayetler birbirlerini 
tanımayan kişilerin aralarında çıkan agresyon nedeni ile işlenen cinayetlerdir, seksüel cinayet 
içerisinde cinsellik unsuru barındıran (sadistik, organize cinayet gibi) cinayetleridir ve son olarak  
çete cinayetleri ise iki veya daha fazla kişinin ortak ideolojilerini savunmayan başka gruplar 

rülmesidir. … Öfke cinayetleri, kişilerin bulundukları durumlardaki stresle baş 
edemeyip sergilediği impulsif davranışlar sonucunda meydana gelme olasılığı olan cinayetlerdir. 
Dünya üzerindeki gergin atmosfer, kişilerin sosyo ekonomik düzeylerinin gerilemesi bireylerin 
sürekli olarak tetikte olmalarına neden olmaktadır. Bu da onların daha kolay öfkelenmelerine ve bu 
öfke sonucunda da bir kişinin canına kast etmelerine neden olabilmektedir (Polat, 2015, s. 179)

ve namus cinayetleri bir toplumda yazılı olmayan fakat gelenekselleşmiş tutum ve 
davranışlara aykırı davranan bireylere karşı işlenen cinayetlerdir (Polat, 2015, s. 180)
cinayetlerin görüldüğü topluluklarda “namus”a aykırı davranan kişiyi infaz etmek bir şeref 
meselesi olarak görülür Töre ve namus cinayetleri çoğunlukla gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, 
ekonomik güç ile negatif korelasyonludur.   

Kendini savunma amacı ile işlenen cinayetlerde, birey bir tehlike anında kendi canını korumak 
amacı ile karşısındaki tehlike yaratan kişiyi öldürmek durumunda kalabilir (Polat, 2015, s. 181)
Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunun Meşru Savunma ve Zorunluluk  Olma Halini kapsayan 2

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya 
tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde 
defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez. 

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka 
suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını 

Dürtü bazlı cinayetler kendi içerisinde dört grupta incelenir; cinai yatırım cinayetleri kişi için 
önemi olan maddi değeri olan şeyler için işlenen cinayetlerdir, kişisel nedenli cinayetler birbirlerini 

ile işlenen cinayetlerdir, seksüel cinayet 
içerisinde cinsellik unsuru barındıran (sadistik, organize cinayet gibi) cinayetleridir ve son olarak  
çete cinayetleri ise iki veya daha fazla kişinin ortak ideolojilerini savunmayan başka gruplar 

rülmesidir. … Öfke cinayetleri, kişilerin bulundukları durumlardaki stresle baş 
edemeyip sergilediği impulsif davranışlar sonucunda meydana gelme olasılığı olan cinayetlerdir. 

si bireylerin 
sürekli olarak tetikte olmalarına neden olmaktadır. Bu da onların daha kolay öfkelenmelerine ve bu 

(Polat, 2015, s. 179). 

ve namus cinayetleri bir toplumda yazılı olmayan fakat gelenekselleşmiş tutum ve 
(Polat, 2015, s. 180). Bu 

us”a aykırı davranan kişiyi infaz etmek bir şeref 
meselesi olarak görülür Töre ve namus cinayetleri çoğunlukla gelişmişlik düzeyi, eğitim seviyesi, 

e anında kendi canını korumak 
(Polat, 2015, s. 181). 

Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunun Meşru Savunma ve Zorunluluk  Olma Halini kapsayan 25. 

(1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya 
tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde 

(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka 
suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını 
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kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlik
bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez 

Kan davasında aileden veya akrabadan bir kişinin öldürülmesi sonucu, öldür
bir başka kişinin intikam amacı ile öldürülmesidir. Bu bir döngü haline gelir ve ailelerdeki son 
erkek üye ölmeden bu dava bitmez. Türkiye’de halen daha bazı kırsal bölgelerde görülmektedir. … 
Çoklu cinayetler hem toplu katliamı hem d
baktığımızda bireysel veya politik nedenlerle çok kısa bir zaman diliminde aynı yerde bulunan pek 
çok sayıda mağdurun öldürülmesidir. İkinci Dünya Savaşındaki kamplarda bireylerin toplu bir 
biçimde öldürülmesi bunun en belirgin örneklerinden biridir. Seri cinayet ise üç veya daha fazla 
sayıda kişinin geniş bir zaman diliminde öldürülmesi durumudur 
katillerin profillerine bakıldığında “ak
maruz kalma, nörolojik problemler, anne ile baskılayıcı ilişki ve çocukluk anksiyetesi” 
durumlarının görülme ihtimali muhtemeldir 

Suikast bir kişiyi herhangi bir ideolojik sebeple planlı olarak öldürme eylemidir. Çoğunlukla 
stratejik önemi olan kişiler suikast sonucu hayatlarını kaybetmektedirler. Suikastte kesin ölümle 
sonuçlanacak bir planlama üst bir otorite tarafından yapılmak
tarafından eyleme geçirilmektedir. … Cinsel amaçlı cinayetler için klinik olarak en çok kullanılan 
terim “ Erotophonophilia”dır. En genel tanımı Hart tarafından yapılan cinsel dürtüyle partnerin 
öldürülmesidir (Polat, 2015, s. 182).

Tüm cinayet türlerine baktığımızda özünde hepsinin farklı motiv kaynaklarının olduğunu 
görebiliriz. Ancak maktulün bedenini parçalamanın söz konusu olduğu durumlarda daha farklı 
dinamikler söz konusudur. Bu nedenle şu cinayet türlerinde cesedin parçalanmas
kesin bir ifade kullanmak çok doğru olmaz. Bir sonraki bölümde bu durumun kendine has 
özelliklerinden söz edilmektedir. 

2. Mutilasyon Cinayetleri 

Cinayet şiddetin geldiği en son noktadır. Mutilasyon ise cinayetin eriştiği en son boyuttur. 
Mutilasyon, “bir şeyi çok ciddi bir biçimde yaralama hatta vahşice 
tanımlanmaktadır (University of Cambridge)
gerçekleşmektedir, iki eylem arasında zamansal
Erkol, 2010). Günümüzde mutilasyon üzerine yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu kadın 
sünneti ile ilişkili olarak genital mutilasyonu kapsamaktadır. Fakat tanımından da çıkar
üzere mutilasyon yalnızca genital mutilasyon ile sınırlı bir olgu değildir. Genital mutilasyon, 
mutilasyon cinayetlerinin yalnızca bir alt başlığıdır.

Mutilasyonu daha kapsamlı algılayabilmek için öncelikle mutilasyonun hangi amaçlar 
doğrultusunda yapılabildiğini bilmek gerekir. Persaud ve 
Corpse Dismemberment - The Motivation Behind the Most Grotesque of Crimes” (2012) 
makalesinde  mutilasyonla sonuçlanan cinayetlerin 5 amaçla işlendiği görülmektedir. 

1.Savunma (Defensive) amacı ile cesedi parçalamak en sık görülen durumdur. Burada failin cesedi 
parçalamaktaki esas amacı cesetten kurtulabilmek, delilleri yok etmek veya maktulün kimliğinin 
belirlenememesini sağlamaktır.  
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kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez (Türk Ceza Kanunu, 2004)

Kan davasında aileden veya akrabadan bir kişinin öldürülmesi sonucu, öldüren kişinin ailesinden 
bir başka kişinin intikam amacı ile öldürülmesidir. Bu bir döngü haline gelir ve ailelerdeki son 
erkek üye ölmeden bu dava bitmez. Türkiye’de halen daha bazı kırsal bölgelerde görülmektedir. … 
Çoklu cinayetler hem toplu katliamı hem de seri cinayetleri kapsar. İlk olarak toplu katliama 
baktığımızda bireysel veya politik nedenlerle çok kısa bir zaman diliminde aynı yerde bulunan pek 
çok sayıda mağdurun öldürülmesidir. İkinci Dünya Savaşındaki kamplarda bireylerin toplu bir 

ülmesi bunun en belirgin örneklerinden biridir. Seri cinayet ise üç veya daha fazla 
sayıda kişinin geniş bir zaman diliminde öldürülmesi durumudur (Polat, 2015, s. 181)
katillerin profillerine bakıldığında “akıl hastalığı, cinsel yönden yetersiz olma veya cinsel bir tacize 
maruz kalma, nörolojik problemler, anne ile baskılayıcı ilişki ve çocukluk anksiyetesi” 
durumlarının görülme ihtimali muhtemeldir (Polat, 2015, s. 187). 

Suikast bir kişiyi herhangi bir ideolojik sebeple planlı olarak öldürme eylemidir. Çoğunlukla 
stratejik önemi olan kişiler suikast sonucu hayatlarını kaybetmektedirler. Suikastte kesin ölümle 
sonuçlanacak bir planlama üst bir otorite tarafından yapılmakta, zeki ve fiziksel olarak aktif bir kişi 
tarafından eyleme geçirilmektedir. … Cinsel amaçlı cinayetler için klinik olarak en çok kullanılan 
terim “ Erotophonophilia”dır. En genel tanımı Hart tarafından yapılan cinsel dürtüyle partnerin 

. 

Tüm cinayet türlerine baktığımızda özünde hepsinin farklı motiv kaynaklarının olduğunu 
görebiliriz. Ancak maktulün bedenini parçalamanın söz konusu olduğu durumlarda daha farklı 
dinamikler söz konusudur. Bu nedenle şu cinayet türlerinde cesedin parçalanması  görülür diye 
kesin bir ifade kullanmak çok doğru olmaz. Bir sonraki bölümde bu durumun kendine has 

Cinayet şiddetin geldiği en son noktadır. Mutilasyon ise cinayetin eriştiği en son boyuttur. 
“bir şeyi çok ciddi bir biçimde yaralama hatta vahşice  bir parçasını kopartma”

(University of Cambridge). Mutilasyon genelde öldürmenin hemen akabinde 
gerçekleşmektedir, iki eylem arasında zamansal olarak çok fark olmaz (Dogan, Demirci, Deniz, & 

. Günümüzde mutilasyon üzerine yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu kadın 
sünneti ile ilişkili olarak genital mutilasyonu kapsamaktadır. Fakat tanımından da çıkarılabilineceği 
üzere mutilasyon yalnızca genital mutilasyon ile sınırlı bir olgu değildir. Genital mutilasyon, 
mutilasyon cinayetlerinin yalnızca bir alt başlığıdır. 

Mutilasyonu daha kapsamlı algılayabilmek için öncelikle mutilasyonun hangi amaçlar 
sunda yapılabildiğini bilmek gerekir. Persaud ve Häkkänen-Nyholm’un “The Psychology of 

The Motivation Behind the Most Grotesque of Crimes” (2012) 
sonuçlanan cinayetlerin 5 amaçla işlendiği görülmektedir.  

1.Savunma (Defensive) amacı ile cesedi parçalamak en sık görülen durumdur. Burada failin cesedi 
parçalamaktaki esas amacı cesetten kurtulabilmek, delilleri yok etmek veya maktulün kimliğinin 

enin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı 
(Türk Ceza Kanunu, 2004). 

en kişinin ailesinden 
bir başka kişinin intikam amacı ile öldürülmesidir. Bu bir döngü haline gelir ve ailelerdeki son 
erkek üye ölmeden bu dava bitmez. Türkiye’de halen daha bazı kırsal bölgelerde görülmektedir. … 

e seri cinayetleri kapsar. İlk olarak toplu katliama 
baktığımızda bireysel veya politik nedenlerle çok kısa bir zaman diliminde aynı yerde bulunan pek 
çok sayıda mağdurun öldürülmesidir. İkinci Dünya Savaşındaki kamplarda bireylerin toplu bir 

ülmesi bunun en belirgin örneklerinden biridir. Seri cinayet ise üç veya daha fazla 
(Polat, 2015, s. 181). Seri 

ıl hastalığı, cinsel yönden yetersiz olma veya cinsel bir tacize 
maruz kalma, nörolojik problemler, anne ile baskılayıcı ilişki ve çocukluk anksiyetesi” 

Suikast bir kişiyi herhangi bir ideolojik sebeple planlı olarak öldürme eylemidir. Çoğunlukla 
stratejik önemi olan kişiler suikast sonucu hayatlarını kaybetmektedirler. Suikastte kesin ölümle 

ta, zeki ve fiziksel olarak aktif bir kişi 
tarafından eyleme geçirilmektedir. … Cinsel amaçlı cinayetler için klinik olarak en çok kullanılan 
terim “ Erotophonophilia”dır. En genel tanımı Hart tarafından yapılan cinsel dürtüyle partnerin 

Tüm cinayet türlerine baktığımızda özünde hepsinin farklı motiv kaynaklarının olduğunu 
görebiliriz. Ancak maktulün bedenini parçalamanın söz konusu olduğu durumlarda daha farklı 

ı  görülür diye 
kesin bir ifade kullanmak çok doğru olmaz. Bir sonraki bölümde bu durumun kendine has 

Cinayet şiddetin geldiği en son noktadır. Mutilasyon ise cinayetin eriştiği en son boyuttur. 
bir parçasını kopartma”olarak 

. Mutilasyon genelde öldürmenin hemen akabinde 
(Dogan, Demirci, Deniz, & 

. Günümüzde mutilasyon üzerine yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu kadın 
ılabilineceği 

üzere mutilasyon yalnızca genital mutilasyon ile sınırlı bir olgu değildir. Genital mutilasyon, 

Mutilasyonu daha kapsamlı algılayabilmek için öncelikle mutilasyonun hangi amaçlar 
The Psychology of 

The Motivation Behind the Most Grotesque of Crimes” (2012) 

1.Savunma (Defensive) amacı ile cesedi parçalamak en sık görülen durumdur. Burada failin cesedi 
parçalamaktaki esas amacı cesetten kurtulabilmek, delilleri yok etmek veya maktulün kimliğinin 
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2.Agresif (Aggresive) bir dürtü ile işlenen mutilasyon vakaları ise en sık görülen ikinci türüdür. 
Buradaki esas nokta ise failin cesedi adeta parçalamak istercesine işkence etme arzusudur. 
Mutilasyon, cinayetin devamı niteliğind

3.Saldırgan (Offensive) türde ise nekro
parçalamak esas amaçtır.  

4.Psikotik (Psychotic)te ise fail gerçeklik algısını kaybetmiştir ve bu eylemi ona birilerini 
yaptırttığını, cesedi parçalamasını söyleyen sesler duyduğunu söylemektedir.

5.Tehdit veya Uyarı amacı ile gerçekleştirilen mutilasyonda bir iletişim gayesi vardır. Mafya gibi 
organize grupların birbirlerine ihtar amacı ile öldürdükleri kişilerin parçalarını gönderirler. Burada 
iletilmek istenen bir mesaj, bir tehdit vardır

Doğru olmayan bir eylemin yapılış amacını belirlemek, o eylemin önlenmesi üzerine kurulacak 
stratejilerin belirlenmesi açısından kritik önem taşır. 
bakıldığında cinayeti doğuran amaçların birbirinden oldukça farklı oldukları açıktır. Bu nedenle 
belirtildiği üzere her bir amaca yönelik farklı önlemler gerekmektedir ve suçun tespit edilmesinde 
bu amaçlar kolaylık sağlayacaktır. 

3. Mutilasyon ve Psikopati 

Bir bireyin şiddet içerikli davranışlarını belirlemek üzere düzenlenmiş “uluslar arası bir standart” 
henüz mevcut değildir (Dilbaz, 1999)
demek de mümkün değildir. Psikozda birey gerçeklik algısını büyük bir oranda kaybeder. Kişide 
yoğun olarak sanrılar ve varsanılar görülmektedir. Bu hezeyanlar kişiye normal dışı şeyler 
yaptırabilmekte veya yaptıklarının bilincinde olmamalarına sebebiyet vermektedir. 

Psikotik bir hastalık olan şizofreni üzerine yapılan bir çalışmada, şizofreni tanısı alan bireyler 
içerisinde hangilerinin cinayete daha eğilimli olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
çizgiyle belirlemenin güç olduğunun belirtilmesiyle beraber, risk faktörleri olarak; erkek cinsiyeti, 
paranoid alt tip tanısı, düşük sosyo ekonomik düzey, alkol kötüye kullanımı, madde kötüye 
kullanımı, tıbbi tedaviye uyumsuzluk, cinayet e
kişilik bozukluğunun varlığı gösterilmiştir 

Bu kişilerin cezai ehliyetleri de bulunmamaktadır. Bu nedenle psikopatik semptomlar barındıra
kişilerin vahşet denebilecek düzeyde faaliyetlerde bulunmaları oldukça yüksek bir ihtimaldir. 
Psikopati ile ilişkilendirilmesi ile beraber spesifik olarak psikopatik bozukluklar ve mutilasyonun 
ilişkisi üzerine yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır 
Salanius, Lindberg, & Repo-Tühonen, 2009)

4.  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Mutilasyon Cinayetlerinin Karşılığı

Türk Ceza Kanununda “ Kasten Öldürme” suçuna 81. ve 82. Maddelerde yer verilmiştir. 
bir kişiyi kasten öldüren kişiye müebbet hapis cezası verileceğini belirten maddedir. 82. Madde ise 
kasten öldürmenin “Nitelikli Haller” kapsamına giren eylemleri tanımlar. Nitelikli Haller kapsamına 
giren eylemler: 
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2.Agresif (Aggresive) bir dürtü ile işlenen mutilasyon vakaları ise en sık görülen ikinci türüdür. 
Buradaki esas nokta ise failin cesedi adeta parçalamak istercesine işkence etme arzusudur. 
Mutilasyon, cinayetin devamı niteliğindedir. 

3.Saldırgan (Offensive) türde ise nekro-sadistik ve ihtiras duyguları hakimdir. Burada vücudu 

4.Psikotik (Psychotic)te ise fail gerçeklik algısını kaybetmiştir ve bu eylemi ona birilerini 
söyleyen sesler duyduğunu söylemektedir. 

5.Tehdit veya Uyarı amacı ile gerçekleştirilen mutilasyonda bir iletişim gayesi vardır. Mafya gibi 
organize grupların birbirlerine ihtar amacı ile öldürdükleri kişilerin parçalarını gönderirler. Burada 

enen bir mesaj, bir tehdit vardır (Persaud & Häkkänen-Nyholm, 2012). 

Doğru olmayan bir eylemin yapılış amacını belirlemek, o eylemin önlenmesi üzerine kurulacak 
stratejilerin belirlenmesi açısından kritik önem taşır. Mutilasyon cinayetlerinin de amaçlarına 
bakıldığında cinayeti doğuran amaçların birbirinden oldukça farklı oldukları açıktır. Bu nedenle 
belirtildiği üzere her bir amaca yönelik farklı önlemler gerekmektedir ve suçun tespit edilmesinde 

Bir bireyin şiddet içerikli davranışlarını belirlemek üzere düzenlenmiş “uluslar arası bir standart” 
(Dilbaz, 1999). Fakat psikotik davranış ile şiddet arasında bir ilişki yoktur 

demek de mümkün değildir. Psikozda birey gerçeklik algısını büyük bir oranda kaybeder. Kişide 
yoğun olarak sanrılar ve varsanılar görülmektedir. Bu hezeyanlar kişiye normal dışı şeyler 

bilmekte veya yaptıklarının bilincinde olmamalarına sebebiyet vermektedir.  

Psikotik bir hastalık olan şizofreni üzerine yapılan bir çalışmada, şizofreni tanısı alan bireyler 
içerisinde hangilerinin cinayete daha eğilimli olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bunu keskin bir 
çizgiyle belirlemenin güç olduğunun belirtilmesiyle beraber, risk faktörleri olarak; erkek cinsiyeti, 
paranoid alt tip tanısı, düşük sosyo ekonomik düzey, alkol kötüye kullanımı, madde kötüye 
kullanımı, tıbbi tedaviye uyumsuzluk, cinayet esnasında aktif hezeyanların varlığı ve  antisosyal 
kişilik bozukluğunun varlığı gösterilmiştir (Belli, Ural, Vardar, & Tezcan, 2011). 

Bu kişilerin cezai ehliyetleri de bulunmamaktadır. Bu nedenle psikopatik semptomlar barındıra
kişilerin vahşet denebilecek düzeyde faaliyetlerde bulunmaları oldukça yüksek bir ihtimaldir. 
Psikopati ile ilişkilendirilmesi ile beraber spesifik olarak psikopatik bozukluklar ve mutilasyonun 
ilişkisi üzerine yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır (Hakkanen-Nyholm, Weizman

Tühonen, 2009). 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Mutilasyon Cinayetlerinin Karşılığı 

Türk Ceza Kanununda “ Kasten Öldürme” suçuna 81. ve 82. Maddelerde yer verilmiştir. 
bir kişiyi kasten öldüren kişiye müebbet hapis cezası verileceğini belirten maddedir. 82. Madde ise 
kasten öldürmenin “Nitelikli Haller” kapsamına giren eylemleri tanımlar. Nitelikli Haller kapsamına 

2.Agresif (Aggresive) bir dürtü ile işlenen mutilasyon vakaları ise en sık görülen ikinci türüdür. 
Buradaki esas nokta ise failin cesedi adeta parçalamak istercesine işkence etme arzusudur. 

sadistik ve ihtiras duyguları hakimdir. Burada vücudu 

4.Psikotik (Psychotic)te ise fail gerçeklik algısını kaybetmiştir ve bu eylemi ona birilerini 

5.Tehdit veya Uyarı amacı ile gerçekleştirilen mutilasyonda bir iletişim gayesi vardır. Mafya gibi 
organize grupların birbirlerine ihtar amacı ile öldürdükleri kişilerin parçalarını gönderirler. Burada 

Doğru olmayan bir eylemin yapılış amacını belirlemek, o eylemin önlenmesi üzerine kurulacak 
Mutilasyon cinayetlerinin de amaçlarına 

bakıldığında cinayeti doğuran amaçların birbirinden oldukça farklı oldukları açıktır. Bu nedenle 
belirtildiği üzere her bir amaca yönelik farklı önlemler gerekmektedir ve suçun tespit edilmesinde 

Bir bireyin şiddet içerikli davranışlarını belirlemek üzere düzenlenmiş “uluslar arası bir standart” 
. Fakat psikotik davranış ile şiddet arasında bir ilişki yoktur 

demek de mümkün değildir. Psikozda birey gerçeklik algısını büyük bir oranda kaybeder. Kişide 
yoğun olarak sanrılar ve varsanılar görülmektedir. Bu hezeyanlar kişiye normal dışı şeyler 

Psikotik bir hastalık olan şizofreni üzerine yapılan bir çalışmada, şizofreni tanısı alan bireyler 
Bunu keskin bir 

çizgiyle belirlemenin güç olduğunun belirtilmesiyle beraber, risk faktörleri olarak; erkek cinsiyeti, 
paranoid alt tip tanısı, düşük sosyo ekonomik düzey, alkol kötüye kullanımı, madde kötüye 

snasında aktif hezeyanların varlığı ve  antisosyal 

Bu kişilerin cezai ehliyetleri de bulunmamaktadır. Bu nedenle psikopatik semptomlar barındıran 
kişilerin vahşet denebilecek düzeyde faaliyetlerde bulunmaları oldukça yüksek bir ihtimaldir. 
Psikopati ile ilişkilendirilmesi ile beraber spesifik olarak psikopatik bozukluklar ve mutilasyonun 

Nyholm, Weizman-Henelius, 

Türk Ceza Kanununda “ Kasten Öldürme” suçuna 81. ve 82. Maddelerde yer verilmiştir. 81. Madde, 
bir kişiyi kasten öldüren kişiye müebbet hapis cezası verileceğini belirten maddedir. 82. Madde ise 
kasten öldürmenin “Nitelikli Haller” kapsamına giren eylemleri tanımlar. Nitelikli Haller kapsamına 
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a) Tasarlayarak,  

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya 
kimyasal silâh kullanmak suretiyle, 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, 

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımında
kişiye karşı,   

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak 
amacıyla,  

i) Kan gütme saikiyle,  

j) Töre saikiyle,  öldürmektir.

 

Bir kişi, öldürürken veya öldürdükten sonra her ne sebeple olursa olsun maktulün vücudunu 
parçaladığı halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/b. Maddesince yargılanmaktadırlar. Bu 
maddedeki “canavarca his” Yargıtay kararlarınca toplum bilinci ve vicdanınca kabul görmeyecek 
düzeyde kötü ve vahşi davranış olarak,  “eziyet çektirme” ise mağdura acı çektirerek cinayetin 
zamana yayılarak işlenmesi olarak tanımlanmaktadır
yargılanan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet cezası verilir.

Mutilasyon cinayetlerde temel fiil olan kasten öldürmenin yanında mağdurun cesedinde de tahribat 
yapılmaktadır. Bu nedenle kasten öldürmenin nitelikli hali kapsamına girmektedi
de belirtildiği gibi delilleri yok etmek için de olabilir öldürme fiilinin kendisinden tatmin olmayıp 
anca ölen kişinin bedenin parçalayarak tatmin olmak üzerine de olabilir.

5. Geleneksel Habercilikten Modern Haberciliğe: İnternet Gazetecili

Habercilik de yıllar içinde, teknolojik, politik ve iktisadi gelişmelere bağlı olmak üzere dönüşüm 
geçirmiş ve çeşitlenmiştir. Gazete ile başlayan habercilik serüveni artık her bireyin birer amatör 
gazeteci olabilmesini mümkün kılacak teknolojik ilerlemeyl
Farklı bir ifadeyle, “modern gazeteciliğe geçişin başladığı 16. yüzyıldan günümüze kadar toplumun 
haber ve enformasyon kaynağının ne olduğuna bakıldığında kitle toplumuna paralel olarak kitle 
iletişim araçlarının etkin rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyıla dek bu rolü tek başına üstlenen 
gazetenin yerini, globalleşen dünyanın ihtiyaçlarını gazeteden daha pratik bir biçimde çözümleyen 
diğer medya organları almaktadır. 20. yüzyılın sonu ve 21. Yüzyılın başlarına
kapsama alanını artıran bir kitle iletişim aracı olarak internet, yeni çağın yeni iletişim anlayışını da 
farklı bir boyuta taşımaktadır. Yeni medya olarak adlandırılan bu mecrada deyim yerindeyse 
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a hisle veya eziyet çektirerek,  

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya 
kimyasal silâh kullanmak suretiyle,  

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,  

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan 

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,  

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak 

j) Töre saikiyle,  öldürmektir. 

Bir kişi, öldürürken veya öldürdükten sonra her ne sebeple olursa olsun maktulün vücudunu 
parçaladığı halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/b. Maddesince yargılanmaktadırlar. Bu 

ıtay kararlarınca toplum bilinci ve vicdanınca kabul görmeyecek 
düzeyde kötü ve vahşi davranış olarak,  “eziyet çektirme” ise mağdura acı çektirerek cinayetin 
zamana yayılarak işlenmesi olarak tanımlanmaktadır (Doğan, 2015).  82. Madde uyarınca 
yargılanan sanıklara ağırlaştırılmış müebbet cezası verilir. 

Mutilasyon cinayetlerde temel fiil olan kasten öldürmenin yanında mağdurun cesedinde de tahribat 
yapılmaktadır. Bu nedenle kasten öldürmenin nitelikli hali kapsamına girmektedir.  Bu daha önce 
de belirtildiği gibi delilleri yok etmek için de olabilir öldürme fiilinin kendisinden tatmin olmayıp 
anca ölen kişinin bedenin parçalayarak tatmin olmak üzerine de olabilir. 

Geleneksel Habercilikten Modern Haberciliğe: İnternet Gazeteciliği 

Habercilik de yıllar içinde, teknolojik, politik ve iktisadi gelişmelere bağlı olmak üzere dönüşüm 
geçirmiş ve çeşitlenmiştir. Gazete ile başlayan habercilik serüveni artık her bireyin birer amatör 
gazeteci olabilmesini mümkün kılacak teknolojik ilerlemeyle birlikte farklı bir forma dönüşmüştür. 
Farklı bir ifadeyle, “modern gazeteciliğe geçişin başladığı 16. yüzyıldan günümüze kadar toplumun 
haber ve enformasyon kaynağının ne olduğuna bakıldığında kitle toplumuna paralel olarak kitle 

kin rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyıla dek bu rolü tek başına üstlenen 
gazetenin yerini, globalleşen dünyanın ihtiyaçlarını gazeteden daha pratik bir biçimde çözümleyen 
diğer medya organları almaktadır. 20. yüzyılın sonu ve 21. Yüzyılın başlarına gelindiğinde etki ve 
kapsama alanını artıran bir kitle iletişim aracı olarak internet, yeni çağın yeni iletişim anlayışını da 
farklı bir boyuta taşımaktadır. Yeni medya olarak adlandırılan bu mecrada deyim yerindeyse 

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya 

n kendisini savunamayacak durumda bulunan 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak 

Bir kişi, öldürürken veya öldürdükten sonra her ne sebeple olursa olsun maktulün vücudunu 
parçaladığı halde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 82/b. Maddesince yargılanmaktadırlar. Bu 

ıtay kararlarınca toplum bilinci ve vicdanınca kabul görmeyecek 
düzeyde kötü ve vahşi davranış olarak,  “eziyet çektirme” ise mağdura acı çektirerek cinayetin 

82. Madde uyarınca 

Mutilasyon cinayetlerde temel fiil olan kasten öldürmenin yanında mağdurun cesedinde de tahribat 
r.  Bu daha önce 

de belirtildiği gibi delilleri yok etmek için de olabilir öldürme fiilinin kendisinden tatmin olmayıp 

Habercilik de yıllar içinde, teknolojik, politik ve iktisadi gelişmelere bağlı olmak üzere dönüşüm 
geçirmiş ve çeşitlenmiştir. Gazete ile başlayan habercilik serüveni artık her bireyin birer amatör 

e birlikte farklı bir forma dönüşmüştür. 
Farklı bir ifadeyle, “modern gazeteciliğe geçişin başladığı 16. yüzyıldan günümüze kadar toplumun 
haber ve enformasyon kaynağının ne olduğuna bakıldığında kitle toplumuna paralel olarak kitle 

kin rol oynadığı ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyıla dek bu rolü tek başına üstlenen 
gazetenin yerini, globalleşen dünyanın ihtiyaçlarını gazeteden daha pratik bir biçimde çözümleyen 

gelindiğinde etki ve 
kapsama alanını artıran bir kitle iletişim aracı olarak internet, yeni çağın yeni iletişim anlayışını da 
farklı bir boyuta taşımaktadır. Yeni medya olarak adlandırılan bu mecrada deyim yerindeyse 
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habercilik bir devrim gerçekleştirmekt
Medyaya Entegrasyon). 

Geleneksel medya, haber yapanın, okuyucuyla tek yönlü bir ilişki içinde olduğu ve haberin tek 
yönlü hareket ettiği bir alandır. Geleneksel medya kavramının içine kabaca şu iletişim ortamları 
girmektedir: Gazete, dergi, radyo, televizyon vb. Bu türlerin ort
döneme denk gelmese de tek yönlü iletişim kurmaları bakımından ortak özelliğe sahiplerdir. 

Bahsi geçen, gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, “bunların hepsi de tekil ürün ya da 
programların kitle halindeki kullan
iletişim ortamlarıdır. Bu şekildeki kitlelere haber sunumu aynı zamanda, okur, dinleyici veya 
izleyicilerin çoğu tarafından en çok ilgi duyulan/duyulabilecek olan/duyulması beklenen ve istenen 
konulara karar verme meselesidir. Kitlenin (audience) tercihi, ortamın ve haber ürününün seçimiyle 
sınırlıdır. İletişim kanalıyla ilgili tercih yapıldıktan sonra, ortam onlara ne sunarsa onu kabullenmek 
durumundadırlar.” (Çakır, 2007). 

İnternet günümüzde hemen hemen herkesin rahatlıkla erişebildiği bir mecradır. İnternet sayesinde 
sınırsız bir bilgi ağına erişim sağlamak ve çok hızlı ve pratik bilgi paylaşmak mümkün hale 
gelmiştir. “İnternetin bütün bir dünyada büyük ilgi ile ka
sayesinde en güncel bilgiye en hızlı ve ucuz olarak ulaşılabilme olanağının iyi kavranabilmiş 
olmasıdır.” (Yücedoğan, 2002). İnternet üzerinden paylaşılan bir bilgi, aynı anda tüm dünyanı
erişimine açıktır. Oysa diğer medya araçlarında durum bu kadar kolay olmamıştır. Korkmaz’ın 
2009 yılındaki çalışmasına göre internet “geleneksel medya araçları ile karşılaştırıldığında, 
radyonun 50 milyon kişiye ulaşması 40 yıl, televizyonun bu sayıyı ya
İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması için ise 4 yıl yeterli olmuştur.” 
Buradan da görüleceği üzere internet sayesinde çok sayıda insana çok kısa sürede ulaşabilmek 
mümkün hale gelmiştir. 

Genel olarak yeni medya ile geleneksel medya birbirlerinden birtakım çizgilerle ayrılmaktadır. 
Yeni medya ile geleneksel medya arasında farklılıklar yeni medyayı niteleyen üç temel nitelik 
etrafında şekillenmektedir. Bunlardan ilki “Etkileşim”d
verici arasında doğrudan bir etkileşim bulunmamasına karşın yeni medyada etkileşimin doğrudan 
gerçekleşmesini ifade etmektedir. … “Kitlesizleştirme” olarak ifade edilmekte olan ikinci temel 
nitelik ise geleneksel medyanın her bireye aynı mesajı göndermesine karşın yeni medyanın her 
bireye birbirinden farklı mesajla ulaşabilmesini ifade etmektedir. … Geleneksel medyadaki “aynı 
anda”lık gerekliliğinin ortadan kalkmasını ifade eden üçüncü nitelik ise “eşzamansızlık”tı
Geleneksel medya olarak adlandırılan yazılı ve görsel basında 
yönlü olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı 
etkileşim söz konusu olabilmektedir

İnternet üzerinden artık yerel ve ulusal basında yer alan tüm haberlere her yerde ve her saatte sıcağı 
sıcağına erişebilmek mümkün hale gelmiştir. “İnternet gazeteciliği; gazeteciliğin çeşitli yöntemleri 
kullanılarak bilginin yazılı, görsel ve işitsel şekilde internet vasıtasıyla kitleye ulaştırılmasıdır”
(Yurdigül & Yüksel, Gazeteciliğin Dönüşümü: Yeni Medyaya Entegrasyon)
basının yerini almaktadır. Yazılı basına göre hem
bir oluşumdur.  
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habercilik bir devrim gerçekleştirmektedir.” (Yurdigül & Yüksel, Gazeteciliğin Dönüşümü: Yeni 

Geleneksel medya, haber yapanın, okuyucuyla tek yönlü bir ilişki içinde olduğu ve haberin tek 
yönlü hareket ettiği bir alandır. Geleneksel medya kavramının içine kabaca şu iletişim ortamları 
girmektedir: Gazete, dergi, radyo, televizyon vb. Bu türlerin ortaya çıkışı tarihsel olarak aynı 
döneme denk gelmese de tek yönlü iletişim kurmaları bakımından ortak özelliğe sahiplerdir. 

Bahsi geçen, gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, “bunların hepsi de tekil ürün ya da 
programların kitle halindeki kullanıcılara dağıtıldığı birden-çoğa (one-tomany) biçiminde çalışan 
iletişim ortamlarıdır. Bu şekildeki kitlelere haber sunumu aynı zamanda, okur, dinleyici veya 
izleyicilerin çoğu tarafından en çok ilgi duyulan/duyulabilecek olan/duyulması beklenen ve istenen 
konulara karar verme meselesidir. Kitlenin (audience) tercihi, ortamın ve haber ürününün seçimiyle 
sınırlıdır. İletişim kanalıyla ilgili tercih yapıldıktan sonra, ortam onlara ne sunarsa onu kabullenmek 

İnternet günümüzde hemen hemen herkesin rahatlıkla erişebildiği bir mecradır. İnternet sayesinde 
sınırsız bir bilgi ağına erişim sağlamak ve çok hızlı ve pratik bilgi paylaşmak mümkün hale 
gelmiştir. “İnternetin bütün bir dünyada büyük ilgi ile karşılanmasının en önemli sebebi İnternet 
sayesinde en güncel bilgiye en hızlı ve ucuz olarak ulaşılabilme olanağının iyi kavranabilmiş 

. İnternet üzerinden paylaşılan bir bilgi, aynı anda tüm dünyanı
erişimine açıktır. Oysa diğer medya araçlarında durum bu kadar kolay olmamıştır. Korkmaz’ın 
2009 yılındaki çalışmasına göre internet “geleneksel medya araçları ile karşılaştırıldığında, 
radyonun 50 milyon kişiye ulaşması 40 yıl, televizyonun bu sayıyı yakalaması tam 13 yıl almıştır. 
İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması için ise 4 yıl yeterli olmuştur.” (Korkmaz, 2009)
Buradan da görüleceği üzere internet sayesinde çok sayıda insana çok kısa sürede ulaşabilmek 

Genel olarak yeni medya ile geleneksel medya birbirlerinden birtakım çizgilerle ayrılmaktadır. 
Yeni medya ile geleneksel medya arasında farklılıklar yeni medyayı niteleyen üç temel nitelik 
etrafında şekillenmektedir. Bunlardan ilki “Etkileşim”dir. Bu kavram geleneksel medyada alıcı ile 
verici arasında doğrudan bir etkileşim bulunmamasına karşın yeni medyada etkileşimin doğrudan 
gerçekleşmesini ifade etmektedir. … “Kitlesizleştirme” olarak ifade edilmekte olan ikinci temel 

medyanın her bireye aynı mesajı göndermesine karşın yeni medyanın her 
bireye birbirinden farklı mesajla ulaşabilmesini ifade etmektedir. … Geleneksel medyadaki “aynı 
anda”lık gerekliliğinin ortadan kalkmasını ifade eden üçüncü nitelik ise “eşzamansızlık”tı
Geleneksel medya olarak adlandırılan yazılı ve görsel basında - gazete, televizyon v.b.
yönlü olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı 
etkileşim söz konusu olabilmektedir (Yurdigül & Zinderen, 2012). 

İnternet üzerinden artık yerel ve ulusal basında yer alan tüm haberlere her yerde ve her saatte sıcağı 
sıcağına erişebilmek mümkün hale gelmiştir. “İnternet gazeteciliği; gazeteciliğin çeşitli yöntemleri 

ilginin yazılı, görsel ve işitsel şekilde internet vasıtasıyla kitleye ulaştırılmasıdır”
(Yurdigül & Yüksel, Gazeteciliğin Dönüşümü: Yeni Medyaya Entegrasyon). Gün geçtikçe yazılı 
basının yerini almaktadır. Yazılı basına göre hem çok daha ekonomik hem de çok da fonksiyonel 

(Yurdigül & Yüksel, Gazeteciliğin Dönüşümü: Yeni 

Geleneksel medya, haber yapanın, okuyucuyla tek yönlü bir ilişki içinde olduğu ve haberin tek 
yönlü hareket ettiği bir alandır. Geleneksel medya kavramının içine kabaca şu iletişim ortamları 

aya çıkışı tarihsel olarak aynı 
döneme denk gelmese de tek yönlü iletişim kurmaları bakımından ortak özelliğe sahiplerdir.  

Bahsi geçen, gazeteler, dergiler, radyolar ve televizyonlar, “bunların hepsi de tekil ürün ya da 
tomany) biçiminde çalışan 

iletişim ortamlarıdır. Bu şekildeki kitlelere haber sunumu aynı zamanda, okur, dinleyici veya 
izleyicilerin çoğu tarafından en çok ilgi duyulan/duyulabilecek olan/duyulması beklenen ve istenen 
konulara karar verme meselesidir. Kitlenin (audience) tercihi, ortamın ve haber ürününün seçimiyle 
sınırlıdır. İletişim kanalıyla ilgili tercih yapıldıktan sonra, ortam onlara ne sunarsa onu kabullenmek 

İnternet günümüzde hemen hemen herkesin rahatlıkla erişebildiği bir mecradır. İnternet sayesinde 
sınırsız bir bilgi ağına erişim sağlamak ve çok hızlı ve pratik bilgi paylaşmak mümkün hale 

rşılanmasının en önemli sebebi İnternet 
sayesinde en güncel bilgiye en hızlı ve ucuz olarak ulaşılabilme olanağının iyi kavranabilmiş 

. İnternet üzerinden paylaşılan bir bilgi, aynı anda tüm dünyanın 
erişimine açıktır. Oysa diğer medya araçlarında durum bu kadar kolay olmamıştır. Korkmaz’ın 
2009 yılındaki çalışmasına göre internet “geleneksel medya araçları ile karşılaştırıldığında, 

kalaması tam 13 yıl almıştır. 
(Korkmaz, 2009). 

Buradan da görüleceği üzere internet sayesinde çok sayıda insana çok kısa sürede ulaşabilmek 

Genel olarak yeni medya ile geleneksel medya birbirlerinden birtakım çizgilerle ayrılmaktadır. 
Yeni medya ile geleneksel medya arasında farklılıklar yeni medyayı niteleyen üç temel nitelik 

ir. Bu kavram geleneksel medyada alıcı ile 
verici arasında doğrudan bir etkileşim bulunmamasına karşın yeni medyada etkileşimin doğrudan 
gerçekleşmesini ifade etmektedir. … “Kitlesizleştirme” olarak ifade edilmekte olan ikinci temel 

medyanın her bireye aynı mesajı göndermesine karşın yeni medyanın her 
bireye birbirinden farklı mesajla ulaşabilmesini ifade etmektedir. … Geleneksel medyadaki “aynı 
anda”lık gerekliliğinin ortadan kalkmasını ifade eden üçüncü nitelik ise “eşzamansızlık”tır. 

gazete, televizyon v.b.- iletim tek 
yönlü olarak gerçekleşmektedir. Buna karşın yeni medya araçlarında hedef kitle ile karşılıklı 

İnternet üzerinden artık yerel ve ulusal basında yer alan tüm haberlere her yerde ve her saatte sıcağı 
sıcağına erişebilmek mümkün hale gelmiştir. “İnternet gazeteciliği; gazeteciliğin çeşitli yöntemleri 

ilginin yazılı, görsel ve işitsel şekilde internet vasıtasıyla kitleye ulaştırılmasıdır” 
. Gün geçtikçe yazılı 

çok daha ekonomik hem de çok da fonksiyonel 
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Bununla beraber, internet haberciliğinde okuyucu, okuduğu haberlerin altına yorum yapabilmekte, 
fikirlerini paylaşabilmektedir. Bu sayede yazar ve okuyucu ve diğer okuyucular arasında bir 
etkileşim meydana gelmektedir (Korkmaz, 2009)
haberde bahsi geçen konu üzerine olabilir. Kişilerin rahatlıkla fikirlerini dile getirebiliyor olmaları, 
internet haberciliğini daha cazip hale getirecektir.

6. Metodoloji 

Bu araştırmada mutilasyon cinayetler ile ilgili genel bir tablo elde edebilmek adına bir içerik analizi  
çalışması gerçekleştirilmiştir. Buradaki odak noktası gazetelerin internet sitelerinde yer alan 
mutilasyon haberleri vasıtasıyla mutilasyon cinayetlerinin özelliklerini incelemek ve 
haberleştirilmesini belli kriterlere göre analiz etmektir.

Araştırmada da ilk olarak analizin gerçekleştirileceği internet gazeteleri belirlenmiştir. Gazeteler 
belirlenirken temelde üç noktaya dikk
tirajının yüksek olması yani kamuoyunun ilgisini çekiyor olması, ikincisi gazetelerin ideolojik 
olarak homojen bir dağılımda olması ve, üçüncü ise web sitelerinin arşiv taramasına uygun 
olmasıdır. Bu kriterler göz önüne alınarak araştırmaya 4 gazetenin web sitesi dahil edilmiştir: 
HaberTürk, Hürriyet, Milliyet, Sözcü.

Gazete siteleri belirlendikten sonra araştırmada kullanılacak anahtar kelimelerin belirlenmesi için 
rastgele haber sitelerinden 15 haber incelenmiştir. Bu ön araştırmanın sonucunda arşiv taramasında 
kullanılacak 11 anahtar kelime belirlenmiştir:

 parçalama, 

 parçalama cinayet, 

 doğramak, 

 doğramak cinayet, 

 kesmek, 

 kesmek cinayet,  

 Münevver Karabulut,  

 gizleme cinayet,  

 saklama cinayet,  

 vahşet cinayet 

 vahşi cinayet 

Belirlenen haber sitelerinde, bu anahtar kelimeleri içeren 01.01.2012
yayınlanmış haberlerin tümü incelenmiştir. Mutilasyon spesifik
senelik taramada ilgili anahtar kelimelerle birlikte toplam 127 haber yayınlandığı görülmüştür ve 
bu haberlerin %40’ı örneklem olarak seçilmiştir. Seçim rastgele seçim yöntemi ile yapılmıştır. Bu 
sayede toplam 50 haber analiz edilmiştir. Tekrarlanan haberler analizden çıkarılmış ve %40lık 
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Bununla beraber, internet haberciliğinde okuyucu, okuduğu haberlerin altına yorum yapabilmekte, 
fikirlerini paylaşabilmektedir. Bu sayede yazar ve okuyucu ve diğer okuyucular arasında bir 

(Korkmaz, 2009). Bu etkileşim hem haber içeriği üzerine hem de 
haberde bahsi geçen konu üzerine olabilir. Kişilerin rahatlıkla fikirlerini dile getirebiliyor olmaları, 

le getirecektir. 

Bu araştırmada mutilasyon cinayetler ile ilgili genel bir tablo elde edebilmek adına bir içerik analizi  
çalışması gerçekleştirilmiştir. Buradaki odak noktası gazetelerin internet sitelerinde yer alan 

sıyla mutilasyon cinayetlerinin özelliklerini incelemek ve 
haberleştirilmesini belli kriterlere göre analiz etmektir. 

Araştırmada da ilk olarak analizin gerçekleştirileceği internet gazeteleri belirlenmiştir. Gazeteler 
belirlenirken temelde üç noktaya dikkat edilmiştir; birincisi, gazetelerin basılı versiyonlarının 
tirajının yüksek olması yani kamuoyunun ilgisini çekiyor olması, ikincisi gazetelerin ideolojik 
olarak homojen bir dağılımda olması ve, üçüncü ise web sitelerinin arşiv taramasına uygun 

. Bu kriterler göz önüne alınarak araştırmaya 4 gazetenin web sitesi dahil edilmiştir: 
HaberTürk, Hürriyet, Milliyet, Sözcü. 

Gazete siteleri belirlendikten sonra araştırmada kullanılacak anahtar kelimelerin belirlenmesi için 
haber incelenmiştir. Bu ön araştırmanın sonucunda arşiv taramasında 

kullanılacak 11 anahtar kelime belirlenmiştir: 

Belirlenen haber sitelerinde, bu anahtar kelimeleri içeren 01.01.2012-09.10.2017 tarihleri arasında 
yayınlanmış haberlerin tümü incelenmiştir. Mutilasyon spesifik bir cinayet türü olduğundan 5 
senelik taramada ilgili anahtar kelimelerle birlikte toplam 127 haber yayınlandığı görülmüştür ve 
bu haberlerin %40’ı örneklem olarak seçilmiştir. Seçim rastgele seçim yöntemi ile yapılmıştır. Bu 

edilmiştir. Tekrarlanan haberler analizden çıkarılmış ve %40lık 

Bununla beraber, internet haberciliğinde okuyucu, okuduğu haberlerin altına yorum yapabilmekte, 
fikirlerini paylaşabilmektedir. Bu sayede yazar ve okuyucu ve diğer okuyucular arasında bir 

. Bu etkileşim hem haber içeriği üzerine hem de 
haberde bahsi geçen konu üzerine olabilir. Kişilerin rahatlıkla fikirlerini dile getirebiliyor olmaları, 

Bu araştırmada mutilasyon cinayetler ile ilgili genel bir tablo elde edebilmek adına bir içerik analizi  
çalışması gerçekleştirilmiştir. Buradaki odak noktası gazetelerin internet sitelerinde yer alan 

sıyla mutilasyon cinayetlerinin özelliklerini incelemek ve 

Araştırmada da ilk olarak analizin gerçekleştirileceği internet gazeteleri belirlenmiştir. Gazeteler 
at edilmiştir; birincisi, gazetelerin basılı versiyonlarının 

tirajının yüksek olması yani kamuoyunun ilgisini çekiyor olması, ikincisi gazetelerin ideolojik 
olarak homojen bir dağılımda olması ve, üçüncü ise web sitelerinin arşiv taramasına uygun 

. Bu kriterler göz önüne alınarak araştırmaya 4 gazetenin web sitesi dahil edilmiştir: 

Gazete siteleri belirlendikten sonra araştırmada kullanılacak anahtar kelimelerin belirlenmesi için 
haber incelenmiştir. Bu ön araştırmanın sonucunda arşiv taramasında 

09.10.2017 tarihleri arasında 
bir cinayet türü olduğundan 5 

senelik taramada ilgili anahtar kelimelerle birlikte toplam 127 haber yayınlandığı görülmüştür ve 
bu haberlerin %40’ı örneklem olarak seçilmiştir. Seçim rastgele seçim yöntemi ile yapılmıştır. Bu 

edilmiştir. Tekrarlanan haberler analizden çıkarılmış ve %40lık 
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örneklem oranını sağlayabilmek adına rastgele haber seçimi boşluğu doldurmak adına tekrar 
yapılmıştır. 50 haber, şu kriterlerce incelenmiştir:

 Mağdur/ Failin demografik özellikleri

 Mağdurların cinsiyeti 

 Faillerin cinsiyeti 

 Mağdurların yaşı 

 Faillerin yaşı 

 Cinayetin niteliğini betimleyen veriler

 Mutilasyon cinayetlerinin nedeni

 Öldürülme şekli 

 Maktülün parçalanan bölgesi

 Haberlerdeki kimlik sunumu

 Mağdurun adının verilmesi 

 Failin adının verilmesi 

 Mağdurun fotoğrafının haberde yer alması

 Failin fotoğrafının haberde yer alması

7. Bulgular 

Bu araştırmada elde edilen verilerin daha düzenli bir şekilde incelenebilmesi için bulgular üç başlık 
altında toplanmıştır. Bunlardan ilki Mağdur/Failin 
niteliğini betimleyen veriler ve üçüncüsü ise haberlerde kimlik sunumudur.

7.1 Mağdur/ Failin Demografik Özellikleri

İlk olarak bu araştırmada belirlenen örneklem sonucuna göre Tablo1de de görüldüğü üzere 
mağdurların %52si erkek iken %38i kadındır. 

 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Birden Fazla Mağdur 

Belirtilmemiş 

Toplam 

Tablo 1. Mutilasyon Mağdurlarının Cinsiyet Dağılımı
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örneklem oranını sağlayabilmek adına rastgele haber seçimi boşluğu doldurmak adına tekrar 
yapılmıştır. 50 haber, şu kriterlerce incelenmiştir: 

Mağdur/ Failin demografik özellikleri 

Cinayetin niteliğini betimleyen veriler 

Mutilasyon cinayetlerinin nedeni 

Maktülün parçalanan bölgesi 

Haberlerdeki kimlik sunumu 

 

Mağdurun fotoğrafının haberde yer alması 

Failin fotoğrafının haberde yer alması 

Bu araştırmada elde edilen verilerin daha düzenli bir şekilde incelenebilmesi için bulgular üç başlık 
altında toplanmıştır. Bunlardan ilki Mağdur/Failin demografik özellikleridir. İkincisi cinayetin 
niteliğini betimleyen veriler ve üçüncüsü ise haberlerde kimlik sunumudur. 

Mağdur/ Failin Demografik Özellikleri 

İlk olarak bu araştırmada belirlenen örneklem sonucuna göre Tablo1de de görüldüğü üzere 
ın %52si erkek iken %38i kadındır.  

Sayı Yüzde 

19 38 

26 52 

3 6 

2 4 

50  

Tablo 1. Mutilasyon Mağdurlarının Cinsiyet Dağılımı 

örneklem oranını sağlayabilmek adına rastgele haber seçimi boşluğu doldurmak adına tekrar 

Bu araştırmada elde edilen verilerin daha düzenli bir şekilde incelenebilmesi için bulgular üç başlık 
demografik özellikleridir. İkincisi cinayetin 

İlk olarak bu araştırmada belirlenen örneklem sonucuna göre Tablo1de de görüldüğü üzere 
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Mutilasyon cinayetini işleyen fail dağılımı için Tablo 2’ye 
erkek fail oranın da kadınlardan yüksek olduğu görülmektedir.

 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Belirtilmemiş 

Toplam 

Tablo 2. Mutilasyon Faillerinin Cinsiyet Dağılımı

 

Mağdurların yaş dağılımına bakıldığında (Tablo 3) belirlenen örneklemdeki haberlerin büyük 
çoğunluğunda mağdurların yaşının belirtilmediği (%40), belirtilenlerin içerisinde ise mağdurların 
en çok 26-39 (%28) yaş aralığında olduğu görülmüştür. 

 

Yaş Aralığı 

0-12 

18-25 

26-39 

40-59 

60+  

Belirtilmemiş 

Birden Fazla Mağdur 

Toplam 

Tablo 3 Mutilasyon Mağdurlarının Yaş Dağılımı

 

Faillerin yaş dağılımında (Tablo 4) ise yine belirtilmeyenlerin oranı en fazladır (%58) ve bunu %28 
ile 40-59 yaş aralığı takip etmektedir. 

 

Yaş Aralığı 

26-39 

40-59 

Belirtilmemiş 

Tablo 4 Mutilasyon Faillerinin Yaş Dağılımı
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Mutilasyon cinayetini işleyen fail dağılımı için Tablo 2’ye bakıldığında ise bu örnekleme göre 
erkek fail oranın da kadınlardan yüksek olduğu görülmektedir. 

Sayı Yüzde 

12 24 

29 58 

9 18 

50  

Tablo 2. Mutilasyon Faillerinin Cinsiyet Dağılımı 

Mağdurların yaş dağılımına bakıldığında (Tablo 3) belirlenen örneklemdeki haberlerin büyük 
çoğunluğunda mağdurların yaşının belirtilmediği (%40), belirtilenlerin içerisinde ise mağdurların 

39 (%28) yaş aralığında olduğu görülmüştür.  

Toplam Yüzde 

3 6 

2 4 

14 28 

7 14 

2 4 

20 40 

2 4 

50  

Tablo 3 Mutilasyon Mağdurlarının Yaş Dağılımı 

Faillerin yaş dağılımında (Tablo 4) ise yine belirtilmeyenlerin oranı en fazladır (%58) ve bunu %28 
59 yaş aralığı takip etmektedir.  

Toplam Yüzde 

7  14 

14        28 

29  58 

Yaş Dağılımı 

bakıldığında ise bu örnekleme göre 

Mağdurların yaş dağılımına bakıldığında (Tablo 3) belirlenen örneklemdeki haberlerin büyük 
çoğunluğunda mağdurların yaşının belirtilmediği (%40), belirtilenlerin içerisinde ise mağdurların 

Faillerin yaş dağılımında (Tablo 4) ise yine belirtilmeyenlerin oranı en fazladır (%58) ve bunu %28 
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7.2 Cinayetin Niteliğini Betimleyen Veriler

Cinayetin niteliğini betimleyen verilerde ilk olarak cinayetin nedeni analiz (Tablo 5) edilmiştir. Bu 
örnekleme göre belirtilen cinayet nedenleri içerisinde en çok kavga (%22)  görülmektedir.

Neden 

Borç 

Cinnet 

Kavga 

Kıskançlık 

Diğer 

Belirtilmemiş 

Toplam 

Tablo 5 Mutilasyon Cinayetlerinin Nedeni

 

Cinayetin işlenme biçimi (Tablo 6) de cinayetin niteliğini belirleyen bir diğer faktördür. Bu 
örnekleme göre mutilasyonla sonuçlanan cinayetlerin % 22si mağdurun bıçaklanması ile işlendiği 
görülmüştür. 

 

Öldürülme Şekli 

Bıçaklama 

Boğarak 

Darp/Dayak 

Kesmek 

Vurulmak 

Diğer 

Belirtilmemiş 

Toplam 

Tablo 6 Mutilasyon Cinayetlerinde Öldürülme Şekli

 

Mutilasyon cinayetlerinde vücudun parçalanan bölgelerinin neler olduğu, mutilasyonun nedeni ile 
ilgili ipucu verebilmektedir. Bu örneklemdeki verilere göre  (Tablo 7) belirtilenler içerisinde en 
fazla kafanın (%12) bunu takiben cinsel organ (%10) geldiği g
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Cinayetin Niteliğini Betimleyen Veriler 

Cinayetin niteliğini betimleyen verilerde ilk olarak cinayetin nedeni analiz (Tablo 5) edilmiştir. Bu 
örnekleme göre belirtilen cinayet nedenleri içerisinde en çok kavga (%22)  görülmektedir.

Toplam Yüzde 

3 6 

3 6  

11 22 

3 6 

       8 16 

22 44 

50  

Tablo 5 Mutilasyon Cinayetlerinin Nedeni 

Cinayetin işlenme biçimi (Tablo 6) de cinayetin niteliğini belirleyen bir diğer faktördür. Bu 
örnekleme göre mutilasyonla sonuçlanan cinayetlerin % 22si mağdurun bıçaklanması ile işlendiği 

Toplam Yüzde 

11 22 

3 6 

5 10 

6 12 

3 6 

3 6 

19 38 

50  

Tablo 6 Mutilasyon Cinayetlerinde Öldürülme Şekli 

Mutilasyon cinayetlerinde vücudun parçalanan bölgelerinin neler olduğu, mutilasyonun nedeni ile 
ilgili ipucu verebilmektedir. Bu örneklemdeki verilere göre  (Tablo 7) belirtilenler içerisinde en 
fazla kafanın (%12) bunu takiben cinsel organ (%10) geldiği görülmektedir.  

Cinayetin niteliğini betimleyen verilerde ilk olarak cinayetin nedeni analiz (Tablo 5) edilmiştir. Bu 
örnekleme göre belirtilen cinayet nedenleri içerisinde en çok kavga (%22)  görülmektedir. 

Cinayetin işlenme biçimi (Tablo 6) de cinayetin niteliğini belirleyen bir diğer faktördür. Bu 
örnekleme göre mutilasyonla sonuçlanan cinayetlerin % 22si mağdurun bıçaklanması ile işlendiği 

Mutilasyon cinayetlerinde vücudun parçalanan bölgelerinin neler olduğu, mutilasyonun nedeni ile 
ilgili ipucu verebilmektedir. Bu örneklemdeki verilere göre  (Tablo 7) belirtilenler içerisinde en 
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Parçalanan Bölge 

Bacaklar 

Cinsel Organ 

Kafa 

Uzuvlar 

Eller/Kollar 

Dil/Dudak 

Diğer 

Belirtilmemiş 

Toplam 

Tablo7 Mutilasyon Cinayetlerinde Parçalanan Bölge

 

Bu örneklemdeki  haberler göz önüne alındığında maktülün cinsel organının 
kesilmesine/parçalanmasına kıskançlık veya taciz sonucunda işlenen cinayetlerde rastlanılmaktadır. 
Uzuvların parçalanması ise cesetten kurtulmayı kolaylaştırmak, cesedi çanta, bavul vb. gibi eşyalar 
içerisinde rahatlıkla taşıyabilmek üzeri gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu örneklemdeki bir vakada 
ise, maktulün parmak izine ulaşılamaması için ellerinin bilekten kesildiği bildirilmiştir.

7.3  Haberlerde Kimlik Sunumu  

Medya araştırmalarında en önemli kriterlerden biri haberlerde kimliklerin ne şekilde sunulduğudur. 
Bu örneklemin verileri ele alındığında mağdurların %,80inin faillerin ise %68 inin adının açıkça 
belirtildiği görülmüştür.  

Haberlerde kullanılan fotoğraflara bakıldığında ise haberlerin çoğ
kimliğini ifşa edecek nitelikte fotoğraflara yer verildiği görülmüştür. Haberlerin %24ünde 
mağdurun fotoğrafı ve %36sında ise failin fotoğrafı bulunmaktadır.  Bu fotoğrafların haricinde 
incelenen haberlerin birçoğunda okuyucula
açısından değeri olmayan fotoğrafların kullanıldığı görülmüştür.

SONUÇ 

İnternet gazeteciliği, iletişim yönü olarak çift yönlü bir iletişim ortamını ihtiva etse de, haberlerin 
verilişi, işlenişi önemini korumaya devam etmektedir. İnternet, kullanıcısına anlık tepki, yorum, 
eleştiri, destek olanağı tanısa da haber siteleri, öze
haber odaklı kurgulamaktadır. Bu, haber içeriğinin kolayca internet kullanıcı tarafından 
erişebildiği, ancak yorum bölümlerinin aşağıda ve göze çarpmayan bölümlerde yer aldığı anlamına 
gelmektedir. Ancak her ne olursa olsun, gerek internet sitesi gerek sosyal medyadan tepkiyle 
karşılaşma riskini de göz önünde tutmaktadırlar. Bu araştırmada son beş yılda ülkemizde meydana 
gelmiş ve medyaya yansımış olan mutilasyon cinayetleri ele alınmıştır. Günümüzde artık p
kişi çevrimiçi olarak gazete okumakta ve bu sayede geçmiş haberlere de kolaylıkla 
erişebilmektedir. Ayrıca internet ortamı sayesinde aynı anda çok fazla sayıda haber 
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Toplam Yüzde 

1 2 

5 10 

6 12 

5 10 

3 6 

1 2 

16 32 

13 26 

50  

Tablo7 Mutilasyon Cinayetlerinde Parçalanan Bölge 

haberler göz önüne alındığında maktülün cinsel organının 
kesilmesine/parçalanmasına kıskançlık veya taciz sonucunda işlenen cinayetlerde rastlanılmaktadır. 
Uzuvların parçalanması ise cesetten kurtulmayı kolaylaştırmak, cesedi çanta, bavul vb. gibi eşyalar 
içerisinde rahatlıkla taşıyabilmek üzeri gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu örneklemdeki bir vakada 
ise, maktulün parmak izine ulaşılamaması için ellerinin bilekten kesildiği bildirilmiştir. 

kriterlerden biri haberlerde kimliklerin ne şekilde sunulduğudur. 
Bu örneklemin verileri ele alındığında mağdurların %,80inin faillerin ise %68 inin adının açıkça 

Haberlerde kullanılan fotoğraflara bakıldığında ise haberlerin çoğunluğunda mağdurun ve failin 
kimliğini ifşa edecek nitelikte fotoğraflara yer verildiği görülmüştür. Haberlerin %24ünde 
mağdurun fotoğrafı ve %36sında ise failin fotoğrafı bulunmaktadır.  Bu fotoğrafların haricinde 
incelenen haberlerin birçoğunda okuyucuları olumsuz etkileyebilecek, haberin betimlenmesi 
açısından değeri olmayan fotoğrafların kullanıldığı görülmüştür. 

İnternet gazeteciliği, iletişim yönü olarak çift yönlü bir iletişim ortamını ihtiva etse de, haberlerin 
verilişi, işlenişi önemini korumaya devam etmektedir. İnternet, kullanıcısına anlık tepki, yorum, 
eleştiri, destek olanağı tanısa da haber siteleri, özellikle de gazetelerin haber siteleri, sayfalarını 
haber odaklı kurgulamaktadır. Bu, haber içeriğinin kolayca internet kullanıcı tarafından 
erişebildiği, ancak yorum bölümlerinin aşağıda ve göze çarpmayan bölümlerde yer aldığı anlamına 

r ne olursa olsun, gerek internet sitesi gerek sosyal medyadan tepkiyle 
karşılaşma riskini de göz önünde tutmaktadırlar. Bu araştırmada son beş yılda ülkemizde meydana 
gelmiş ve medyaya yansımış olan mutilasyon cinayetleri ele alınmıştır. Günümüzde artık p
kişi çevrimiçi olarak gazete okumakta ve bu sayede geçmiş haberlere de kolaylıkla 
erişebilmektedir. Ayrıca internet ortamı sayesinde aynı anda çok fazla sayıda haber 

haberler göz önüne alındığında maktülün cinsel organının 
kesilmesine/parçalanmasına kıskançlık veya taciz sonucunda işlenen cinayetlerde rastlanılmaktadır. 
Uzuvların parçalanması ise cesetten kurtulmayı kolaylaştırmak, cesedi çanta, bavul vb. gibi eşyalar 
içerisinde rahatlıkla taşıyabilmek üzeri gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu örneklemdeki bir vakada 

 

kriterlerden biri haberlerde kimliklerin ne şekilde sunulduğudur. 
Bu örneklemin verileri ele alındığında mağdurların %,80inin faillerin ise %68 inin adının açıkça 

unluğunda mağdurun ve failin 
kimliğini ifşa edecek nitelikte fotoğraflara yer verildiği görülmüştür. Haberlerin %24ünde 
mağdurun fotoğrafı ve %36sında ise failin fotoğrafı bulunmaktadır.  Bu fotoğrafların haricinde 

rı olumsuz etkileyebilecek, haberin betimlenmesi 

İnternet gazeteciliği, iletişim yönü olarak çift yönlü bir iletişim ortamını ihtiva etse de, haberlerin 
verilişi, işlenişi önemini korumaya devam etmektedir. İnternet, kullanıcısına anlık tepki, yorum, 

llikle de gazetelerin haber siteleri, sayfalarını 
haber odaklı kurgulamaktadır. Bu, haber içeriğinin kolayca internet kullanıcı tarafından 
erişebildiği, ancak yorum bölümlerinin aşağıda ve göze çarpmayan bölümlerde yer aldığı anlamına 

r ne olursa olsun, gerek internet sitesi gerek sosyal medyadan tepkiyle 
karşılaşma riskini de göz önünde tutmaktadırlar. Bu araştırmada son beş yılda ülkemizde meydana 
gelmiş ve medyaya yansımış olan mutilasyon cinayetleri ele alınmıştır. Günümüzde artık pek çok 
kişi çevrimiçi olarak gazete okumakta ve bu sayede geçmiş haberlere de kolaylıkla 
erişebilmektedir. Ayrıca internet ortamı sayesinde aynı anda çok fazla sayıda haber 
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yayınlanabilmektedir. Bu nedenle medya üzerinden bir araştırma ile bir olgu üzerind
elde edebilmek fazlasıyla mümkün hale gelmiştir.

Bu çalışmadaki nihai hedef medya üzerinden şiddetin en üst boyutu olan mutilasyon ile ilgili ayağı 
yere basan veriler elde edebilmektir. Elde edilen veriler, Türkiye’nin genelinde mutilasyonu
azaldığına dair bir çıkarım yapmamıza izin vermemekle birlikte, medyanın ilgisinin dönemsel nasıl 
değiştiği ve istatistiki olarak genellenmese de mutilasyona dair bir tablo oluşturmaya yardım etme 
amacı taşımıştır. Bununla beraber haberlerin medyad
bu çalışmanın değerli bir diğer veri grubunu oluşturmuştur.

Yapılan medya araştırmalarının sonucuna göre ilk olarak mutilasyonun genital mutilasyon ile 
sınırlı olmadığı ve daha farklı motivler ile mutilasyonun 
baz alınarak yapılan analize göre mutilasyon cinayetlerinde hem faillerde hem de mağdurlarda 
erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksektir. Burada mutilasyonun fiziksel gücü daha fazla 
gerektiren bir eylem olması ve erkek
düşünülebilir. 

Yapılan çalışmada, görece daha az medyada yer alan ve sansasyonel vakalarla gündeme gelebilen 
mutilasyon cinayet haberlerinin yazımında daha dikkatli olunması gerekliliği görülmekt
Olayların hikayeleştirilerek anlatılması ve okunurluğu artırmak adına başlık ve alt başlıkların 
haberi doğrudan yansıtmayan ibarelere yer verilmesi buna örnek olarak gösterilebilir.
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yayınlanabilmektedir. Bu nedenle medya üzerinden bir araştırma ile bir olgu üzerinde somut veriler 
elde edebilmek fazlasıyla mümkün hale gelmiştir. 

Bu çalışmadaki nihai hedef medya üzerinden şiddetin en üst boyutu olan mutilasyon ile ilgili ayağı 
yere basan veriler elde edebilmektir. Elde edilen veriler, Türkiye’nin genelinde mutilasyonu
azaldığına dair bir çıkarım yapmamıza izin vermemekle birlikte, medyanın ilgisinin dönemsel nasıl 
değiştiği ve istatistiki olarak genellenmese de mutilasyona dair bir tablo oluşturmaya yardım etme 
amacı taşımıştır. Bununla beraber haberlerin medyada sunum şekli üzerine elde edilen veriler ise 
bu çalışmanın değerli bir diğer veri grubunu oluşturmuştur. 

Yapılan medya araştırmalarının sonucuna göre ilk olarak mutilasyonun genital mutilasyon ile 
sınırlı olmadığı ve daha farklı motivler ile mutilasyonun uygulandığı görülmüştür. Bu örneklem 
baz alınarak yapılan analize göre mutilasyon cinayetlerinde hem faillerde hem de mağdurlarda 
erkeklerin oranı kadınlardan daha yüksektir. Burada mutilasyonun fiziksel gücü daha fazla 
gerektiren bir eylem olması ve erkeklerin kavga esnasında daha agresif olmalarının etkili olduğu 

Yapılan çalışmada, görece daha az medyada yer alan ve sansasyonel vakalarla gündeme gelebilen 
mutilasyon cinayet haberlerinin yazımında daha dikkatli olunması gerekliliği görülmekt
Olayların hikayeleştirilerek anlatılması ve okunurluğu artırmak adına başlık ve alt başlıkların 
haberi doğrudan yansıtmayan ibarelere yer verilmesi buna örnek olarak gösterilebilir. 
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Özet 
 

Afet, belirli bir coğrafi bölgede, aniden ortaya çıkarak kolektif stres, can kaybı ve 
sıkıntılara yol açan kısa ya da uzun vadeli toplumun yaşantısını sekteye uğratan olaylardır. En genel 
sınıflama ile doğa kökenli afetler önceden tahmin edilebilen ve edilemeyen olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Araştırma bu bağlamda bütünleşik af
tedbir alınarak olası tehlikelerin en aza indirilebileceği ifade edilen meteorolojik kökenli afetlere ve 
basının haber anlayışına odaklanmıştır. Çalışma nesnesi olarak seçilen İstanbul'da 9 Ey
yaşanan sel felaketi meteorolojik kökenli afetler kategorisinde olup spesifik olarak hidro
afetler kapsamındadır. “Olağanüstü durumlarda medyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken 
olağanüstü durum öncesinde ya da sonr
görülmektedir” çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara 
cevap aranmaktadır: 

1. Basın, meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde ve sonrasında haber
oluşturmaktadır? 

2. Basın meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde erken uyarı sistemi gibi hareket edebilir mi?  

3. Basının meteorolojik kökenli afetlerde afet öncesinde, anında ve sonrasında haber iletilerini 
oluştururken toplumsal sorumluluğu var mıdır?

Araştırma, bütünleşik afet yönetim sisteminin temel aktörlerinden biri olan basının meteorolojik kökenli 
afetlerde afet öncesi, oluşumu ve sonrası haber yaklaşımında bir fark olup olmadığını, haber 
değerlendirmesinde nasıl bir yol izlediğini ortaya koymayı amaçlamıştır. “Basın önceden tahmin 
edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı 
dönemde yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında olası risk,
yönelik iletilere yer vermemektedir” cümlesi çalışmanın temel varsayımını oluşturmuştur. Çalışma 
kapsamına 9 Eylül 2009 yılında İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle ilgili farklı
Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri olmak üzere ulusal yayın yapan üç gazete seçilmiştir. Gazeteler 
2 Eylül – 16 Eylül 2009 tarihleri arasında taranarak konu ile ilgili haber iletileri içerik analizi yöntemi ile 
analiz edilmiş, veriler gazetecilikte analitik ampirizm kuram ta
ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, basının genel anlamda olağanüstü 
durumlarda kendini konumlandırdığı afet haber anlayışını tanımlamakta, afetlerle mücadelede diğer 
aktörlerin etkinliği ve iş birliğinin basının kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık oluşturmasında önemli 
katkı koyacağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Basın, Afet, Sel, Felaket, Bütünleşik Afet Yönetimi
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Afet, belirli bir coğrafi bölgede, aniden ortaya çıkarak kolektif stres, can kaybı ve sosyo
sıkıntılara yol açan kısa ya da uzun vadeli toplumun yaşantısını sekteye uğratan olaylardır. En genel 
sınıflama ile doğa kökenli afetler önceden tahmin edilebilen ve edilemeyen olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Araştırma bu bağlamda bütünleşik afet yönetim sistemi anlayışına göre önceden tahmin edilebilen ve 
tedbir alınarak olası tehlikelerin en aza indirilebileceği ifade edilen meteorolojik kökenli afetlere ve 
basının haber anlayışına odaklanmıştır. Çalışma nesnesi olarak seçilen İstanbul'da 9 Ey
yaşanan sel felaketi meteorolojik kökenli afetler kategorisinde olup spesifik olarak hidro

Olağanüstü durumlarda medyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken 
olağanüstü durum öncesinde ya da sonrasında bu yoğunlukta haber iletilerine az sayıda yer verildiği 

çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara 

1. Basın, meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde ve sonrasında haber iletilerini neden az sayıda 

2. Basın meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde erken uyarı sistemi gibi hareket edebilir mi?  

3. Basının meteorolojik kökenli afetlerde afet öncesinde, anında ve sonrasında haber iletilerini 
ken toplumsal sorumluluğu var mıdır? 

Araştırma, bütünleşik afet yönetim sisteminin temel aktörlerinden biri olan basının meteorolojik kökenli 
afetlerde afet öncesi, oluşumu ve sonrası haber yaklaşımında bir fark olup olmadığını, haber 

sıl bir yol izlediğini ortaya koymayı amaçlamıştır. “Basın önceden tahmin 
edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı 
dönemde yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya 
yönelik iletilere yer vermemektedir” cümlesi çalışmanın temel varsayımını oluşturmuştur. Çalışma 
kapsamına 9 Eylül 2009 yılında İstanbul’da yaşanan sel felaketiyle ilgili farklı yayın politikalarına sahip 

abah gazeteleri olmak üzere ulusal yayın yapan üç gazete seçilmiştir. Gazeteler 
16 Eylül 2009 tarihleri arasında taranarak konu ile ilgili haber iletileri içerik analizi yöntemi ile 

analiz edilmiş, veriler gazetecilikte analitik ampirizm kuram tasarımı perspektifinden eleştirel bakış açısı 
ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, basının genel anlamda olağanüstü 
durumlarda kendini konumlandırdığı afet haber anlayışını tanımlamakta, afetlerle mücadelede diğer 

kinliği ve iş birliğinin basının kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık oluşturmasında önemli 
katkı koyacağını göstermektedir. 

Basın, Afet, Sel, Felaket, Bütünleşik Afet Yönetimi 

Meteorolojik Kökenli Afetlerde Basının Habercilik Yaklaşımı 9 Eylül 2009 

ecilik ABD Kocaeli Üniversitesi, 

farukc35@hotmail.com 

sosyo- ekonomik 
sıkıntılara yol açan kısa ya da uzun vadeli toplumun yaşantısını sekteye uğratan olaylardır. En genel 
sınıflama ile doğa kökenli afetler önceden tahmin edilebilen ve edilemeyen olarak ikiye ayrılmaktadır. 

et yönetim sistemi anlayışına göre önceden tahmin edilebilen ve 
tedbir alınarak olası tehlikelerin en aza indirilebileceği ifade edilen meteorolojik kökenli afetlere ve 
basının haber anlayışına odaklanmıştır. Çalışma nesnesi olarak seçilen İstanbul'da 9 Eylül 2009'da 
yaşanan sel felaketi meteorolojik kökenli afetler kategorisinde olup spesifik olarak hidro-meteorolojik 

Olağanüstü durumlarda medyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken 
asında bu yoğunlukta haber iletilerine az sayıda yer verildiği 

çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara 

iletilerini neden az sayıda 

2. Basın meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde erken uyarı sistemi gibi hareket edebilir mi?   

3. Basının meteorolojik kökenli afetlerde afet öncesinde, anında ve sonrasında haber iletilerini 

Araştırma, bütünleşik afet yönetim sisteminin temel aktörlerinden biri olan basının meteorolojik kökenli 
afetlerde afet öncesi, oluşumu ve sonrası haber yaklaşımında bir fark olup olmadığını, haber 

sıl bir yol izlediğini ortaya koymayı amaçlamıştır. “Basın önceden tahmin 
edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı 

tehlike ve tedbir almaya 
yönelik iletilere yer vermemektedir” cümlesi çalışmanın temel varsayımını oluşturmuştur. Çalışma 

yayın politikalarına sahip 
abah gazeteleri olmak üzere ulusal yayın yapan üç gazete seçilmiştir. Gazeteler 

16 Eylül 2009 tarihleri arasında taranarak konu ile ilgili haber iletileri içerik analizi yöntemi ile 
sarımı perspektifinden eleştirel bakış açısı 

ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, basının genel anlamda olağanüstü 
durumlarda kendini konumlandırdığı afet haber anlayışını tanımlamakta, afetlerle mücadelede diğer 

kinliği ve iş birliğinin basının kamuoyunu bilgilendirme ve farkındalık oluşturmasında önemli 
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Journalism approach ın meteorological disasters
disaster in 

Abstract 

Disasters are events that cause the short or long term community to experience a collective stress, loss of 
life, and socioeconomic distress, suddenly emerging in a given geographi
classification, natural disasters are divided into two as unpredictable and unpredictable. In this context, 
the research focuses on meteorological disasters and the media understanding of the news, which are 
predicted according to the integrated disaster management system and predicted that the most possible 
threats can be reduced by taking precautions. The selected flood disaster meteorological disasters in 
Istanbul, which was selected as the study object on September 9, 200
hydro-meteorological disasters. 'In a state of emergency, the media provides news messages to the public 
at the moment of a disaster, but it is seen that there is a small number of news reports in this concentration 
before or after the emergency situation'. In this context, the following questions are sought in the 
research: 

1. Why does the press constitute a small number of messages in meteorological disasters, before and after 
a disaster? 

2. Can the press act as an early 
disaster? 

3. Does the press have meteorological disasters: are there any social responsibilities while generating 
news messages before, during and after the disaster?

  The research aimed to show how the media, one of the main actors of the integrated disaster 
management system, observed a difference in the pre
meteorological disasters, "The press does not include any communication on pos
precautions before or after intensified communications are shared during the period of disaster when 
disaster news actors are exposed to disaster in predictable meteorological disasters". Within the scope of 
the study, three newspapers with national publications, Cumhuriyet, Milliyet and Sabah, with different 
publication policies related to the flood disaster in Istanbul on September 9, 2009 were selected. The 
newspapers were scanned between September 2nd and September 16th, 2009 a
through content analysis method was evaluated from a perspective of analytical empiricism theory design 
in journalism with a critical point of view. The findings of the research show that the media in general 
discovers disaster news where they are positioned in extraordinary situations and shows that the 
effectiveness and cooperation of the other actors in the struggle with disasters will make a significant 
contribution to informing the public and raising public awareness

Keywords: Press, Disaster, Flood, Integrated Disaster Management

 

GİRİŞ 

Medya, toplumun enformasyon ihtiyacını karşılayacak en önemli araçtır. Medya, olağanüstü 
durumlarda haber iletilerini aktarırken bu haber iletilerini nasıl aktaracağını da belirler. Neyin öneml
olduğu, hangi faktörün daha fazla ön plana çıkması gerektiği ve hangi olayın nasıl dramatize 
edileceğini medya belirler. Fakat medya bu belirlemeleri yaparken olağanüstü durumlarda (Sel, 
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ach ın meteorological disastersAn Instance of the flood 
n Istanbul on September 9, 2009 

Disasters are events that cause the short or long term community to experience a collective stress, loss of 
life, and socioeconomic distress, suddenly emerging in a given geographical area. With the most general 
classification, natural disasters are divided into two as unpredictable and unpredictable. In this context, 
the research focuses on meteorological disasters and the media understanding of the news, which are 

ing to the integrated disaster management system and predicted that the most possible 
threats can be reduced by taking precautions. The selected flood disaster meteorological disasters in 
Istanbul, which was selected as the study object on September 9, 2009, are specifically classified as 

meteorological disasters. 'In a state of emergency, the media provides news messages to the public 
at the moment of a disaster, but it is seen that there is a small number of news reports in this concentration 

or after the emergency situation'. In this context, the following questions are sought in the 

1. Why does the press constitute a small number of messages in meteorological disasters, before and after 

2. Can the press act as an early warning system in the event of meteorological disasters before the 

3. Does the press have meteorological disasters: are there any social responsibilities while generating 
news messages before, during and after the disaster? 

o show how the media, one of the main actors of the integrated disaster 
management system, observed a difference in the pre-disaster, post-disaster and post-disaster approach in 
meteorological disasters, "The press does not include any communication on possible risks, hazards, and 
precautions before or after intensified communications are shared during the period of disaster when 
disaster news actors are exposed to disaster in predictable meteorological disasters". Within the scope of 

apers with national publications, Cumhuriyet, Milliyet and Sabah, with different 
the flood disaster in Istanbul on September 9, 2009 were selected. The 

newspapers were scanned between September 2nd and September 16th, 2009 and the analyzed news data 
through content analysis method was evaluated from a perspective of analytical empiricism theory design 
in journalism with a critical point of view. The findings of the research show that the media in general 

ws where they are positioned in extraordinary situations and shows that the 
effectiveness and cooperation of the other actors in the struggle with disasters will make a significant 
contribution to informing the public and raising public awareness 

Press, Disaster, Flood, Integrated Disaster Management 

Medya, toplumun enformasyon ihtiyacını karşılayacak en önemli araçtır. Medya, olağanüstü 
durumlarda haber iletilerini aktarırken bu haber iletilerini nasıl aktaracağını da belirler. Neyin öneml
olduğu, hangi faktörün daha fazla ön plana çıkması gerektiği ve hangi olayın nasıl dramatize 
edileceğini medya belirler. Fakat medya bu belirlemeleri yaparken olağanüstü durumlarda (Sel, 

of the flood 

Disasters are events that cause the short or long term community to experience a collective stress, loss of 
cal area. With the most general 

classification, natural disasters are divided into two as unpredictable and unpredictable. In this context, 
the research focuses on meteorological disasters and the media understanding of the news, which are 

ing to the integrated disaster management system and predicted that the most possible 
threats can be reduced by taking precautions. The selected flood disaster meteorological disasters in 

9, are specifically classified as 
meteorological disasters. 'In a state of emergency, the media provides news messages to the public 

at the moment of a disaster, but it is seen that there is a small number of news reports in this concentration 
or after the emergency situation'. In this context, the following questions are sought in the 

1. Why does the press constitute a small number of messages in meteorological disasters, before and after 

warning system in the event of meteorological disasters before the 

3. Does the press have meteorological disasters: are there any social responsibilities while generating 

o show how the media, one of the main actors of the integrated disaster 
disaster approach in 

sible risks, hazards, and 
precautions before or after intensified communications are shared during the period of disaster when 
disaster news actors are exposed to disaster in predictable meteorological disasters". Within the scope of 

apers with national publications, Cumhuriyet, Milliyet and Sabah, with different 
the flood disaster in Istanbul on September 9, 2009 were selected. The 

nd the analyzed news data 
through content analysis method was evaluated from a perspective of analytical empiricism theory design 
in journalism with a critical point of view. The findings of the research show that the media in general 

ws where they are positioned in extraordinary situations and shows that the 
effectiveness and cooperation of the other actors in the struggle with disasters will make a significant 

Medya, toplumun enformasyon ihtiyacını karşılayacak en önemli araçtır. Medya, olağanüstü 
durumlarda haber iletilerini aktarırken bu haber iletilerini nasıl aktaracağını da belirler. Neyin önemli 
olduğu, hangi faktörün daha fazla ön plana çıkması gerektiği ve hangi olayın nasıl dramatize 
edileceğini medya belirler. Fakat medya bu belirlemeleri yaparken olağanüstü durumlarda (Sel, 
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deprem, fırtına) haber söz konusu olduğunda yaşanılan felaketin anı
hareketle haberlerini oluşturmaktadır. Medya yaşanılan felaketin öncesinde ve sonrasında yeteri kadar 
topluma haber iletilerini sunmamakta ya da sunamamaktadır. Özellikle meteorolojik kökenli afetler 
söz konusu olduğunda günümüz teknolojileri artık afeti önceden tahmin edilebilir bir noktaya 
getirmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteoroloji olaylarıyla ilgili günlük ve haftalık bilgi 
vermesine rağmen, meteorolojik kökenli afetlerde basın genellikle felaketin yaşandığı anı 
odağına yerleştirmekle sınırlı kalmıştır. Medya kamuoyunu aydınlatmak için hareket ederken 
yaşanılan ya da yaşanılacak olan felaketler için de bir erken uyarı sistemi gibi hareket etmesi 
gerekmektedir. Sonuç olarak, medyada yer alan doğal afet haberl
karamsar bir tablo çıkarmak değil, aksine “doğal afetler ile birlikte yaşama gerçeğini” kabul etmeye 
yönelik bir yaklaşım içinde olmalıdır.  Bu doğrultuda gazetelerde yer alan doğal afet haberlerinin 
sadece afet sırasında yayımlanması, halkın korku ve endişeye kapılmasına neden olabilmektedir. 
Ancak bu tarz bir yaklaşımla, afetlerin hayatımızın bir parçası olması sağlanamamakta, vatandaşları 
risklere karşı önlem almaya yönlendirememektedir. 

 Bu kapsamda ele alındığında araştırma, 9 Eylül 2009’da 31 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’daki 
sel felaketi, örnek olarak seçilmiştir. Seçilen örnekte medyanın meteorolojik kökenli afetlerde: afet 
öncesi, anı ve sonrasında yapmış oldukları habercilik
Araştırmanın örneklemini; farklı yayın politikalarına sahip Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah 
gazetelerinin 2 Eylül-16 Eylül 2009 tarihleri arasındaki birinci sayfa haberleri incelenmiştir. 
‘Olağanüstü durumlarda medyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken olağanüstü durum 
öncesinde ya da sonrasında bu yoğunlukta haber iletilerine az sayıda yer verildiği görülmektedir
çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara cev
aranmaktadır: 

1. Basın, meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde ve sonrasında haber iletilerini neden az sayıda 
oluşturmaktadır? 

2. Basın meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde erken uyarı sistemi gibi hareket edebilir mi?  

3. Basının meteorolojik kökenli afetlerde: afet öncesinde, anında ve sonrasında haber iletilerini 
oluştururken, toplumsal sorumluluğu var mıdır?

İçerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen incelemede Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve Sabah 
gazetesinin 23 haberi İstanbul’da yaşanılan sel felaketiyle ilgili haber sayılarını oluşturmaktadır. 
“Olağanüstü durum haberciliğinde medya doğal afetlere sadece afetin yaşandığı kısa dönemde yer 
vermekte, öncesinde veya sonrasında ise gazetelerde afetlere ve risklere yönelik yer ver
cümlesi çalışmanın temel varsayımını oluşturmaktadır. Çalışmanın sınanmasında, eleştirel kuram 
perspektifinden ampirik yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal kısmı olağanüstü durum 
olarak afetler, olağanüstü durumlarda afet yönetim
olağanüstü durumlara medyanın bakışı olmak üzere dört ana başlık altında incelenmektedir.

1.Olağanüstü Durumlarda Afet Yönetim Sistemi

Olağanüstü durumlar ilk etapta terör, darbe ve siyasi karışıklıkları çağrıştı
anlam yelpazesine sahiptir. Ülkemizde olağanüstü durum kavramını açıklamak için birçok terim 
kullanılmaktadır. ‘Afet’, ‘felaket’, ‘acil durum’, ‘kriz’, ‘tehlike’ ve ‘risk’ terimleri en yoğun kullanılan 
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deprem, fırtına) haber söz konusu olduğunda yaşanılan felaketin anına odaklanmakta ve bu noktadan 
hareketle haberlerini oluşturmaktadır. Medya yaşanılan felaketin öncesinde ve sonrasında yeteri kadar 
topluma haber iletilerini sunmamakta ya da sunamamaktadır. Özellikle meteorolojik kökenli afetler 

müz teknolojileri artık afeti önceden tahmin edilebilir bir noktaya 
getirmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteoroloji olaylarıyla ilgili günlük ve haftalık bilgi 
vermesine rağmen, meteorolojik kökenli afetlerde basın genellikle felaketin yaşandığı anı 
odağına yerleştirmekle sınırlı kalmıştır. Medya kamuoyunu aydınlatmak için hareket ederken 
yaşanılan ya da yaşanılacak olan felaketler için de bir erken uyarı sistemi gibi hareket etmesi 
gerekmektedir. Sonuç olarak, medyada yer alan doğal afet haberleri, insanların karşısına sürekli 
karamsar bir tablo çıkarmak değil, aksine “doğal afetler ile birlikte yaşama gerçeğini” kabul etmeye 
yönelik bir yaklaşım içinde olmalıdır.  Bu doğrultuda gazetelerde yer alan doğal afet haberlerinin 

yayımlanması, halkın korku ve endişeye kapılmasına neden olabilmektedir. 
Ancak bu tarz bir yaklaşımla, afetlerin hayatımızın bir parçası olması sağlanamamakta, vatandaşları 
risklere karşı önlem almaya yönlendirememektedir.  

Bu kapsamda ele alındığında araştırma, 9 Eylül 2009’da 31 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’daki 
sel felaketi, örnek olarak seçilmiştir. Seçilen örnekte medyanın meteorolojik kökenli afetlerde: afet 
öncesi, anı ve sonrasında yapmış oldukları habercilik yaklaşımı ortaya konulması amaçlanmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini; farklı yayın politikalarına sahip Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah 

16 Eylül 2009 tarihleri arasındaki birinci sayfa haberleri incelenmiştir. 
dyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken olağanüstü durum 

öncesinde ya da sonrasında bu yoğunlukta haber iletilerine az sayıda yer verildiği görülmektedir
çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara cev

1. Basın, meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde ve sonrasında haber iletilerini neden az sayıda 

2. Basın meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde erken uyarı sistemi gibi hareket edebilir mi?  

teorolojik kökenli afetlerde: afet öncesinde, anında ve sonrasında haber iletilerini 
oluştururken, toplumsal sorumluluğu var mıdır? 

İçerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen incelemede Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve Sabah 
ul’da yaşanılan sel felaketiyle ilgili haber sayılarını oluşturmaktadır. 

“Olağanüstü durum haberciliğinde medya doğal afetlere sadece afetin yaşandığı kısa dönemde yer 
vermekte, öncesinde veya sonrasında ise gazetelerde afetlere ve risklere yönelik yer ver
cümlesi çalışmanın temel varsayımını oluşturmaktadır. Çalışmanın sınanmasında, eleştirel kuram 
perspektifinden ampirik yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal kısmı olağanüstü durum 
olarak afetler, olağanüstü durumlarda afet yönetim sistemi, medyanın toplumsal sorumluluğu ve 
olağanüstü durumlara medyanın bakışı olmak üzere dört ana başlık altında incelenmektedir.

1.Olağanüstü Durumlarda Afet Yönetim Sistemi 

Olağanüstü durumlar ilk etapta terör, darbe ve siyasi karışıklıkları çağrıştırsa da çok daha geniş bir 
anlam yelpazesine sahiptir. Ülkemizde olağanüstü durum kavramını açıklamak için birçok terim 
kullanılmaktadır. ‘Afet’, ‘felaket’, ‘acil durum’, ‘kriz’, ‘tehlike’ ve ‘risk’ terimleri en yoğun kullanılan 

na odaklanmakta ve bu noktadan 
hareketle haberlerini oluşturmaktadır. Medya yaşanılan felaketin öncesinde ve sonrasında yeteri kadar 
topluma haber iletilerini sunmamakta ya da sunamamaktadır. Özellikle meteorolojik kökenli afetler 

müz teknolojileri artık afeti önceden tahmin edilebilir bir noktaya 
getirmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meteoroloji olaylarıyla ilgili günlük ve haftalık bilgi 
vermesine rağmen, meteorolojik kökenli afetlerde basın genellikle felaketin yaşandığı anı haber 
odağına yerleştirmekle sınırlı kalmıştır. Medya kamuoyunu aydınlatmak için hareket ederken 
yaşanılan ya da yaşanılacak olan felaketler için de bir erken uyarı sistemi gibi hareket etmesi 

eri, insanların karşısına sürekli 
karamsar bir tablo çıkarmak değil, aksine “doğal afetler ile birlikte yaşama gerçeğini” kabul etmeye 
yönelik bir yaklaşım içinde olmalıdır.  Bu doğrultuda gazetelerde yer alan doğal afet haberlerinin 

yayımlanması, halkın korku ve endişeye kapılmasına neden olabilmektedir. 
Ancak bu tarz bir yaklaşımla, afetlerin hayatımızın bir parçası olması sağlanamamakta, vatandaşları 

Bu kapsamda ele alındığında araştırma, 9 Eylül 2009’da 31 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul’daki 
sel felaketi, örnek olarak seçilmiştir. Seçilen örnekte medyanın meteorolojik kökenli afetlerde: afet 

yaklaşımı ortaya konulması amaçlanmaktadır. 
Araştırmanın örneklemini; farklı yayın politikalarına sahip Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah 

16 Eylül 2009 tarihleri arasındaki birinci sayfa haberleri incelenmiştir. 
dyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken olağanüstü durum 

öncesinde ya da sonrasında bu yoğunlukta haber iletilerine az sayıda yer verildiği görülmektedir’’ 
çalışmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara cevap 

1. Basın, meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde ve sonrasında haber iletilerini neden az sayıda 

2. Basın meteorolojik kökenli afetlerde, afet öncesinde erken uyarı sistemi gibi hareket edebilir mi?   

teorolojik kökenli afetlerde: afet öncesinde, anında ve sonrasında haber iletilerini 

İçerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen incelemede Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve Sabah 
ul’da yaşanılan sel felaketiyle ilgili haber sayılarını oluşturmaktadır. 

“Olağanüstü durum haberciliğinde medya doğal afetlere sadece afetin yaşandığı kısa dönemde yer 
vermekte, öncesinde veya sonrasında ise gazetelerde afetlere ve risklere yönelik yer verilmemektedir” 
cümlesi çalışmanın temel varsayımını oluşturmaktadır. Çalışmanın sınanmasında, eleştirel kuram 
perspektifinden ampirik yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal kısmı olağanüstü durum 

sistemi, medyanın toplumsal sorumluluğu ve 
olağanüstü durumlara medyanın bakışı olmak üzere dört ana başlık altında incelenmektedir. 

rsa da çok daha geniş bir 
anlam yelpazesine sahiptir. Ülkemizde olağanüstü durum kavramını açıklamak için birçok terim 
kullanılmaktadır. ‘Afet’, ‘felaket’, ‘acil durum’, ‘kriz’, ‘tehlike’ ve ‘risk’ terimleri en yoğun kullanılan 
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terimlerdir. Afet daha çok doğa kökenli olayları, felaket insan faktörünün dahil olduğu acil durumları 
tanımlamaktadır. Genel anlamda bu sözcükler büyük zarar, üzüntü, yıkım, bela, çöküntü, bunalım ve 
bunlara yol açan unsurları içermektedir (bkz. Türk Dil Kurumu, Terimler Sözlüğü).

1.1 Afet 

Bir olağanüstü durum olarak afetin de çok sayıda farklı tanımı ve çeşitli kriterleri bulunmaktadır. 
Genel olarak, insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve 
insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye
yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli 
olayların sonuçlarına afet denilmektedir (bkz. afad.gov.tr) Bir başka ifadeyle, fiziksel, ekonomik, 
sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye 
uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak 
üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olayl
(Ergünay, 2009: 13). Genel olarak afetler, dünyada sürekli kendini yenileyen 
(deprem, yanardağ patlamaları vb.), önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli olaylar (sel, 
heyelan, hortum vb.), insan ve teknoloji kökenli olaylar (iş kazası, terör, iç çatışma, savaşlar vb.)
insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen olaylardır. Sonuçları ise toplumsal düzeyde 
dönemli demografik değişimlerden, Sosyo
ortaya çıkmaktadır (Akgül, 2017: 12). Bir olayın afet sayılabilmesi için belirli kriterlerin gerçekleşmiş 
olması gerekmektedir. Bu kriterler Emergency Events Database (EM
toplanmıştır: 

- En az 10 veya daha fazla kiş
- 100 veya daha fazla kişinin etkilenmiş olması,
- İlgili devlet tarafından olağandışı durum bildirisinde bulunulmuş olması,
- Ulusal devlet tarafından uluslararası yardım çağrısında bulunulması

1.2 Afet ve Kriz 

Doğal afetlerden kaynaklanan kriz durumlarında insanların sağlık ve güvenlik meseleleri bir kriz 
yönetim planlamasında birinci ilgi konumundadır. Daha sonra çevrenin ve menkul/gayrimenkul 
malların korunması ve kurtarılması gelmektedir. Diğer taraftan, doğal afetlerden kaynaklanan kriz 
durumlarında bireysel davranışlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, yönetimin yapamama durumlarında 
bireysel çabalar ile kurtarma ve korumaya girmektedirler. Dolayısıyla, doğal afetler, bireysel çabaların 
çok ötesinde, etkili bir ekip çalışmasını gerektiren kri
sorumluluklarının bilincinde olması krizlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur (Yavaş, 2001: 
36). Ortak nitelikleri göz önüne alındığında krizler, acil cevap verme zorunluluğu hissi uyandıran, 
beklenmeyen; organizasyon mensupları açısından belirsizlik yaratan, organizasyonun yaşamsallığını 
tehdit eden ve organizasyonları değişmeye zorlayan bir süreçtir (Sezgili, 2003: 16).

1.3 Afet Yönetimi 

Afet yönetimi stratejik yönetim anlayışı içerisinde olmak zorundadır. Str
stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve 
faaliyetler bütünüdür (Dinçer, 1998: 35). Afet yönetim sistemleri de modern afet yönetim sistemi, 
bütünleşik afet yönetim sistemi ve toplum tabanlı afet yönetim sistemi olarak 3 farklı sistematik 
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oğa kökenli olayları, felaket insan faktörünün dahil olduğu acil durumları 
tanımlamaktadır. Genel anlamda bu sözcükler büyük zarar, üzüntü, yıkım, bela, çöküntü, bunalım ve 
bunlara yol açan unsurları içermektedir (bkz. Türk Dil Kurumu, Terimler Sözlüğü). 

Bir olağanüstü durum olarak afetin de çok sayıda farklı tanımı ve çeşitli kriterleri bulunmaktadır. 
Genel olarak, insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve 
insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun 
yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli 
olayların sonuçlarına afet denilmektedir (bkz. afad.gov.tr) Bir başka ifadeyle, fiziksel, ekonomik, 

e çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye 
uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak 
üstesinden gelemeyeceği, doğal, teknolojik veya insan kökenli olayların sonuçlarına afet denilir 
(Ergünay, 2009: 13). Genel olarak afetler, dünyada sürekli kendini yenileyen –doğa kökenli olaylar 
(deprem, yanardağ patlamaları vb.), önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli olaylar (sel, 

teknoloji kökenli olaylar (iş kazası, terör, iç çatışma, savaşlar vb.)
insan yaşamını önemli ölçüde etkileyen olaylardır. Sonuçları ise toplumsal düzeyde –kısa ya da uzun 
dönemli demografik değişimlerden, Sosyo-kültürel, ekonomik ve psikolojik etkilere kadar uzanır
ortaya çıkmaktadır (Akgül, 2017: 12). Bir olayın afet sayılabilmesi için belirli kriterlerin gerçekleşmiş 
olması gerekmektedir. Bu kriterler Emergency Events Database (EM-DAT) tarafından 4 başlıkta 

En az 10 veya daha fazla kişinin ölmüş olması, 
100 veya daha fazla kişinin etkilenmiş olması, 
İlgili devlet tarafından olağandışı durum bildirisinde bulunulmuş olması,
Ulusal devlet tarafından uluslararası yardım çağrısında bulunulması 

iz durumlarında insanların sağlık ve güvenlik meseleleri bir kriz 
yönetim planlamasında birinci ilgi konumundadır. Daha sonra çevrenin ve menkul/gayrimenkul 
malların korunması ve kurtarılması gelmektedir. Diğer taraftan, doğal afetlerden kaynaklanan kriz 
urumlarında bireysel davranışlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, yönetimin yapamama durumlarında 

bireysel çabalar ile kurtarma ve korumaya girmektedirler. Dolayısıyla, doğal afetler, bireysel çabaların 
çok ötesinde, etkili bir ekip çalışmasını gerektiren kriz durumlarıdır. Ekipte her bireyin kendi 
sorumluluklarının bilincinde olması krizlerin yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur (Yavaş, 2001: 
36). Ortak nitelikleri göz önüne alındığında krizler, acil cevap verme zorunluluğu hissi uyandıran, 

izasyon mensupları açısından belirsizlik yaratan, organizasyonun yaşamsallığını 
tehdit eden ve organizasyonları değişmeye zorlayan bir süreçtir (Sezgili, 2003: 16). 

Afet yönetimi stratejik yönetim anlayışı içerisinde olmak zorundadır. Stratejik yönetim, etkili 
stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve 
faaliyetler bütünüdür (Dinçer, 1998: 35). Afet yönetim sistemleri de modern afet yönetim sistemi, 

ve toplum tabanlı afet yönetim sistemi olarak 3 farklı sistematik 

oğa kökenli olayları, felaket insan faktörünün dahil olduğu acil durumları 
tanımlamaktadır. Genel anlamda bu sözcükler büyük zarar, üzüntü, yıkım, bela, çöküntü, bunalım ve 

Bir olağanüstü durum olarak afetin de çok sayıda farklı tanımı ve çeşitli kriterleri bulunmaktadır. 
Genel olarak, insanlar için fiziksel, ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve 

uğratarak toplulukları etkileyen, etkilenen topluluğun 
yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak baş edemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kökenli 
olayların sonuçlarına afet denilmektedir (bkz. afad.gov.tr) Bir başka ifadeyle, fiziksel, ekonomik, 

e çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye 
uğratarak toplulukları etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi imkan ve kaynaklarını kullanarak 

arın sonuçlarına afet denilir 
doğa kökenli olaylar 

(deprem, yanardağ patlamaları vb.), önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli olaylar (sel, 
teknoloji kökenli olaylar (iş kazası, terör, iç çatışma, savaşlar vb.)- ve 
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iz durumlarında insanların sağlık ve güvenlik meseleleri bir kriz 
yönetim planlamasında birinci ilgi konumundadır. Daha sonra çevrenin ve menkul/gayrimenkul 
malların korunması ve kurtarılması gelmektedir. Diğer taraftan, doğal afetlerden kaynaklanan kriz 
urumlarında bireysel davranışlar ortaya çıkmaktadır. İnsanlar, yönetimin yapamama durumlarında 

bireysel çabalar ile kurtarma ve korumaya girmektedirler. Dolayısıyla, doğal afetler, bireysel çabaların 
z durumlarıdır. Ekipte her bireyin kendi 
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36). Ortak nitelikleri göz önüne alındığında krizler, acil cevap verme zorunluluğu hissi uyandıran, 

izasyon mensupları açısından belirsizlik yaratan, organizasyonun yaşamsallığını 

atejik yönetim, etkili 
stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve sonuçlarını değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve 
faaliyetler bütünüdür (Dinçer, 1998: 35). Afet yönetim sistemleri de modern afet yönetim sistemi, 

ve toplum tabanlı afet yönetim sistemi olarak 3 farklı sistematik 
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içerisinde tanımlanmaktadır. Modern afet yönetim sistemi, kendine özgü bir yönetim ve örgütlenme 
biçiminden ziyade, afet yönetiminin evrelerindeki birbirini tamamlayan döngülerin tamamına iş
eder. Bu döngü, hazırlıklı olma, acil müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma faaliyetleri olarak birbirini 
tamamlamaktadır. Bütünleşik yönetim sistemi ise afetin tüm evrelerinde tüm kaynakların planlı bir 
şekilde tek bir noktadan koordine edilmesi anl
kurumlar koordineli şekilde gerekli evrelerde gerekli görevleri yerine getirmekle yükümlendirilir. 
Toplum destekli afet yönetim sistemi ise toplumun afetin tüm yönleri konusunda eğitilerek, afetin tüm 
evrelerinde temel odak noktasının topluma yüklenmesini ifade eder. Bu anlayışın temelinde toplumsal 
bilinç ve eğitim çalışmaları yer almaktadır. Toplum kişisel ve kitlesel olarak afetin tüm aşamalarında 
yapması gerekenler konusunda bilinçlenerek hem korunma hem de m
etkinleştirilmektedir. 

1.4 Afet Yönetiminde Odak Noktalar

Afet yönetiminin en önemli odak noktası kusursuz bir planlamadan geçmektedir. Afetin tüm 
aşamalarında yapılması gerekenler belirlenerek bu yönde gerekli araç ve yöntemlerin tayin edilmesi, 
planlama aşamasının kilit noktasıdır. İyi toplum afet planlaması, y
ziyade planlama sürecine odaklanmalıdır; belirli nedenlerden ziyade genel anlayışta olmalıdır; komuta 
ve kontrol yerine, koordinasyona önem vermelidir; özel detaylar yerine genel prensiplere yer 
vermelidir (Quarantelli, 1998: 4). Acil durum yönetimi için entegre bir sistem, her tür acil durumdaki, 
doğal acil durumlardan terörizme, tüm kullanılabilir kaynakları ve acil durum yönetiminin dört evresi 
ile ilgili tüm konuları içerir. Sistem bir kez yerine oturduğunda, özel sektörde
düzeylerinden kaynakların etkin olarak birleştirilebileceği bir ortam oluşturur. Bu en iyi acil durumda 
yapılan fonksiyonların incelenmesiyle yapılır. Acil durum yönetimi için önerilen sekiz fonksiyon 
şunlardır: Yönetim ve Kontrol, İletişim, Erken Uyarı, Halkın bilgilendirilmesi, Tahliye, Kitlesel 
Bakım, Sağlık ve Tıbbi Hizmetler, Kaynak Yönetimi (Kadıoğlu ve Özdemir, 2005: 6).                                           

2. Medyanın Toplumsal Sorumluluğu

On yedinci yüzyıldan bu yana mo
gazetecilik bağımsız bir sosyal sistem olarak ortaya çıkmış ve öncelikli olarak kamusal iletişime, 
güncel enformasyonların iletilmesi işlevini üstlenmiştir (Alver, 2003: 104). Çağdaş demokrasilerde 
gazetecilerin kamuoyunun bağımsız temsilcisi olma görevini yüklendikleri ve sorumlulukları 
bulunduğu konusu üzerinde durulur. Bu bakımdan basın, yasama, yürütme ve yargının yanında 
dördüncü bir güç olarak kabul edilir. Gazeteciler bu yaklaşım gereği toplum
bir kamu denetçisi konumundadır (Tokgöz, 2000: 98). Dolayısıyla demokratik toplumlarda en önemli 
şey, insanı bilgilendirilmiş bir katılımcı olarak sahneye çıkarabilmektir. Bu paralelde düşünüldüğünde 
medya ve demokrasi, kamu yararı için bir uzlaşma geliştirmeyi amaçlayan bir süreci de içinde taşır. 
Bu nedenle medya, demokratik toplumlarda son derece önemli bir yer tutar. Zira her coğrafi bölgedeki 
tüm sosyal katmanlara haber ulaştırılır, hükümet eleştirilir ve tartışma forumları ol
2000: 322). Fakat olağanüstü durumlarda (Sel, deprem, çığ vb.) haber iletme konusunda medyanın 
yapmış olduğu işlev sadece olağanüstü durumu okuyuculara ya da izleyicilere aktarmakla kalmamalı 
bunun dışında olağanüstü durumun öncesinde 
iletilerine de sahip olmalı. Başka bir ifadeyle medya bu konuda erken uyarı sistemi gibi hareket edip 
kamuoyunu uyarmalı ve doğru enformasyonu aktarmalıdır. Bu noktadan hareketle kamuoyunun 
aydınlanmasında önemli rol üstlenen medyanın topluma karşı sorumluluğu üzerinde hassasiyetle 
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içerisinde tanımlanmaktadır. Modern afet yönetim sistemi, kendine özgü bir yönetim ve örgütlenme 
biçiminden ziyade, afet yönetiminin evrelerindeki birbirini tamamlayan döngülerin tamamına iş
eder. Bu döngü, hazırlıklı olma, acil müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma faaliyetleri olarak birbirini 
tamamlamaktadır. Bütünleşik yönetim sistemi ise afetin tüm evrelerinde tüm kaynakların planlı bir 
şekilde tek bir noktadan koordine edilmesi anlamına gelmektedir. Bu yöntemde toplum ve tüm 
kurumlar koordineli şekilde gerekli evrelerde gerekli görevleri yerine getirmekle yükümlendirilir. 
Toplum destekli afet yönetim sistemi ise toplumun afetin tüm yönleri konusunda eğitilerek, afetin tüm 

e temel odak noktasının topluma yüklenmesini ifade eder. Bu anlayışın temelinde toplumsal 
bilinç ve eğitim çalışmaları yer almaktadır. Toplum kişisel ve kitlesel olarak afetin tüm aşamalarında 
yapması gerekenler konusunda bilinçlenerek hem korunma hem de mücadele konusunda 

1.4 Afet Yönetiminde Odak Noktalar 

Afet yönetiminin en önemli odak noktası kusursuz bir planlamadan geçmektedir. Afetin tüm 
aşamalarında yapılması gerekenler belirlenerek bu yönde gerekli araç ve yöntemlerin tayin edilmesi, 
planlama aşamasının kilit noktasıdır. İyi toplum afet planlaması, yazılı plan dokümanı üretmekten 
ziyade planlama sürecine odaklanmalıdır; belirli nedenlerden ziyade genel anlayışta olmalıdır; komuta 
ve kontrol yerine, koordinasyona önem vermelidir; özel detaylar yerine genel prensiplere yer 

4). Acil durum yönetimi için entegre bir sistem, her tür acil durumdaki, 
doğal acil durumlardan terörizme, tüm kullanılabilir kaynakları ve acil durum yönetiminin dört evresi 
ile ilgili tüm konuları içerir. Sistem bir kez yerine oturduğunda, özel sektörden ve hükümetin çeşitli 
düzeylerinden kaynakların etkin olarak birleştirilebileceği bir ortam oluşturur. Bu en iyi acil durumda 
yapılan fonksiyonların incelenmesiyle yapılır. Acil durum yönetimi için önerilen sekiz fonksiyon 

letişim, Erken Uyarı, Halkın bilgilendirilmesi, Tahliye, Kitlesel 
Bakım, Sağlık ve Tıbbi Hizmetler, Kaynak Yönetimi (Kadıoğlu ve Özdemir, 2005: 6).                                           

2. Medyanın Toplumsal Sorumluluğu 

On yedinci yüzyıldan bu yana modern toplumun gelişimine ve ayrımlaşmasına paralel olarak 
gazetecilik bağımsız bir sosyal sistem olarak ortaya çıkmış ve öncelikli olarak kamusal iletişime, 
güncel enformasyonların iletilmesi işlevini üstlenmiştir (Alver, 2003: 104). Çağdaş demokrasilerde 
gazetecilerin kamuoyunun bağımsız temsilcisi olma görevini yüklendikleri ve sorumlulukları 
bulunduğu konusu üzerinde durulur. Bu bakımdan basın, yasama, yürütme ve yargının yanında 
dördüncü bir güç olarak kabul edilir. Gazeteciler bu yaklaşım gereği toplum adına toplumu denetleyen 
bir kamu denetçisi konumundadır (Tokgöz, 2000: 98). Dolayısıyla demokratik toplumlarda en önemli 
şey, insanı bilgilendirilmiş bir katılımcı olarak sahneye çıkarabilmektir. Bu paralelde düşünüldüğünde 

ı için bir uzlaşma geliştirmeyi amaçlayan bir süreci de içinde taşır. 
Bu nedenle medya, demokratik toplumlarda son derece önemli bir yer tutar. Zira her coğrafi bölgedeki 
tüm sosyal katmanlara haber ulaştırılır, hükümet eleştirilir ve tartışma forumları oluşturulur (İnceoğlu, 
2000: 322). Fakat olağanüstü durumlarda (Sel, deprem, çığ vb.) haber iletme konusunda medyanın 
yapmış olduğu işlev sadece olağanüstü durumu okuyuculara ya da izleyicilere aktarmakla kalmamalı 
bunun dışında olağanüstü durumun öncesinde ve sonrasında da kamuoyunu aydınlatacak haber 
iletilerine de sahip olmalı. Başka bir ifadeyle medya bu konuda erken uyarı sistemi gibi hareket edip 
kamuoyunu uyarmalı ve doğru enformasyonu aktarmalıdır. Bu noktadan hareketle kamuoyunun 

li rol üstlenen medyanın topluma karşı sorumluluğu üzerinde hassasiyetle 

içerisinde tanımlanmaktadır. Modern afet yönetim sistemi, kendine özgü bir yönetim ve örgütlenme 
biçiminden ziyade, afet yönetiminin evrelerindeki birbirini tamamlayan döngülerin tamamına işaret 
eder. Bu döngü, hazırlıklı olma, acil müdahale, iyileştirme ve zarar azaltma faaliyetleri olarak birbirini 
tamamlamaktadır. Bütünleşik yönetim sistemi ise afetin tüm evrelerinde tüm kaynakların planlı bir 

amına gelmektedir. Bu yöntemde toplum ve tüm 
kurumlar koordineli şekilde gerekli evrelerde gerekli görevleri yerine getirmekle yükümlendirilir. 
Toplum destekli afet yönetim sistemi ise toplumun afetin tüm yönleri konusunda eğitilerek, afetin tüm 

e temel odak noktasının topluma yüklenmesini ifade eder. Bu anlayışın temelinde toplumsal 
bilinç ve eğitim çalışmaları yer almaktadır. Toplum kişisel ve kitlesel olarak afetin tüm aşamalarında 

ücadele konusunda 

Afet yönetiminin en önemli odak noktası kusursuz bir planlamadan geçmektedir. Afetin tüm 
aşamalarında yapılması gerekenler belirlenerek bu yönde gerekli araç ve yöntemlerin tayin edilmesi, 

azılı plan dokümanı üretmekten 
ziyade planlama sürecine odaklanmalıdır; belirli nedenlerden ziyade genel anlayışta olmalıdır; komuta 
ve kontrol yerine, koordinasyona önem vermelidir; özel detaylar yerine genel prensiplere yer 

4). Acil durum yönetimi için entegre bir sistem, her tür acil durumdaki, 
doğal acil durumlardan terörizme, tüm kullanılabilir kaynakları ve acil durum yönetiminin dört evresi 

n ve hükümetin çeşitli 
düzeylerinden kaynakların etkin olarak birleştirilebileceği bir ortam oluşturur. Bu en iyi acil durumda 
yapılan fonksiyonların incelenmesiyle yapılır. Acil durum yönetimi için önerilen sekiz fonksiyon 

letişim, Erken Uyarı, Halkın bilgilendirilmesi, Tahliye, Kitlesel 
Bakım, Sağlık ve Tıbbi Hizmetler, Kaynak Yönetimi (Kadıoğlu ve Özdemir, 2005: 6).                                            

dern toplumun gelişimine ve ayrımlaşmasına paralel olarak 
gazetecilik bağımsız bir sosyal sistem olarak ortaya çıkmış ve öncelikli olarak kamusal iletişime, 
güncel enformasyonların iletilmesi işlevini üstlenmiştir (Alver, 2003: 104). Çağdaş demokrasilerde 
gazetecilerin kamuoyunun bağımsız temsilcisi olma görevini yüklendikleri ve sorumlulukları 
bulunduğu konusu üzerinde durulur. Bu bakımdan basın, yasama, yürütme ve yargının yanında 

adına toplumu denetleyen 
bir kamu denetçisi konumundadır (Tokgöz, 2000: 98). Dolayısıyla demokratik toplumlarda en önemli 
şey, insanı bilgilendirilmiş bir katılımcı olarak sahneye çıkarabilmektir. Bu paralelde düşünüldüğünde 

ı için bir uzlaşma geliştirmeyi amaçlayan bir süreci de içinde taşır. 
Bu nedenle medya, demokratik toplumlarda son derece önemli bir yer tutar. Zira her coğrafi bölgedeki 

uşturulur (İnceoğlu, 
2000: 322). Fakat olağanüstü durumlarda (Sel, deprem, çığ vb.) haber iletme konusunda medyanın 
yapmış olduğu işlev sadece olağanüstü durumu okuyuculara ya da izleyicilere aktarmakla kalmamalı 

ve sonrasında da kamuoyunu aydınlatacak haber 
iletilerine de sahip olmalı. Başka bir ifadeyle medya bu konuda erken uyarı sistemi gibi hareket edip 
kamuoyunu uyarmalı ve doğru enformasyonu aktarmalıdır. Bu noktadan hareketle kamuoyunun 

li rol üstlenen medyanın topluma karşı sorumluluğu üzerinde hassasiyetle 
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durulması gereken bir olgu hâline gelir. Bu sorumluluğun temelinde medyanın tüm toplumsal tarafları 
adil biçimde temsil etme ve kamunun karar alabilmesi için yeterince bilgilendirilme
(Çaplı ve Tuncel, 2010: 17). Bu enformasyon akışı sırasında, kimi zaman haberin gerçeğe dayanan 
objektiflik ilkesinin dışına çıkılarak okuyucu ve izleyicide ilgi uyandıran tehlike ve tehdit içerikli 
abartılı imgeler ön plana çıkabilir. B
okuyucuyu ya da izleyiciyi etkilemeye yönelik gelişen bir dil yapısı içine bürünür. Örneğin olağanüstü 
durumlarla karşılaşıldığında medya bu durumu dramatikleştirerek kamuoyunu karamsar bir durum
içinde bırakabilir.  Giddens, bu durumu, güvenin antitezi olarak en derin anlamıyla varoluşsal endişe 
ya da korku olarak özetlenebilecek bir zihinsel durum olarak açıklamaktadır (Giddens, 2010: 93). Bu 
noktada Postman ve Powers’ın, “Haber toplum olarak ya
(Postman ve Powers, 1992: 27) sorusuna verilecek yanıt, belirsizlik içermesi nedeniyle tatmin edici 
olmayacaktır. Çünkü yaşamın kendisini tanımlamak için üretilen haber farklı ellerde, farklı amaçlar 
doğrultusunda şekillendirilerek okuyucu ya da izleyici kitlesine sunulabilmektedir. O hâlde haberde 
yer alan bilgilerin gerçeği ne kadar yansıtıp yansıtmadığı tartışmalı bir durum olarak ifade edilebilir. 
Bu noktada medyanın toplum üzerindeki etkisinden hareket edildiğ
hengâmesinde koşuşturan modern zaman insanının medyanın kurguladığı dünyadan kaçınması 
imkânsız olmamakla beraber zorlaşan bir durum olarak karşımıza çıkar.

3. Araştırmanın Objesi ve Yöntemi

Araştırma, bütünleşik afet yönetim sistemi
kökenli afetlerde afet öncesi, oluşumu ve sonrası haber yaklaşımında bir fark olup olmadığını, haber 
değerlendirmesinde nasıl bir yol izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Eylül 2009 tarihinde İstanbul’da meydana gelen ve 31 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi örnek 
olarak seçilmiştir. “Basın önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber 
aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde
veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik iletilere yer vermemektedir” cümlesi 
çalışmanın temel varsayımını oluşturmuştur.
kimliklere sahip olan Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin 2
15 günlük dönem içerisinde yayımlanan söz konusu afet haberleri oluşturmaktadır. İçerik analizi 
yöntemiyle gerçekleştirilen incelemede sol kimliğe sahip Cumhuriyet gazet
sahip Milliyet gazetesinde 19, yine liberal kimliğe sahip genelde iktidar partisinin politikalarına yakın 
durduğu gözlemlenen Sabah gazetesinde 23 haber ‘Afet Öncesi’, ‘Afet Sırası’ ve ‘Afet Sonrası’ 
kategorisi açısından ele alınmıştır. 

4. Meteorolojik Kökenli Afetlerde Basının Habercilik Yaklaşımı Nitel Analiz

Olağanüstü durumlarda medyanın genellikle sayılar üzerinden kamuoyuna haber iletileri aktardığı ve 
olağanüstü durum öncesinde ya da sonrasında değil sadece olağanüstü durum
aktardığı görülmektedir. Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin 2 Eylül 
arasındaki 1. Sayfa haberleri içerik analizi yöntemiyle incelendiğinde afet öncesinde ya hiç ya da çok 
az haber iletileri aktardığı ortaya çıkmıştır.
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durulması gereken bir olgu hâline gelir. Bu sorumluluğun temelinde medyanın tüm toplumsal tarafları 
adil biçimde temsil etme ve kamunun karar alabilmesi için yeterince bilgilendirilmesi ilkeleri vardır 
(Çaplı ve Tuncel, 2010: 17). Bu enformasyon akışı sırasında, kimi zaman haberin gerçeğe dayanan 
objektiflik ilkesinin dışına çıkılarak okuyucu ve izleyicide ilgi uyandıran tehlike ve tehdit içerikli 
abartılı imgeler ön plana çıkabilir. Bu durumda ise, haber gerçek amacının dışına çıkarak daha çok 
okuyucuyu ya da izleyiciyi etkilemeye yönelik gelişen bir dil yapısı içine bürünür. Örneğin olağanüstü 
durumlarla karşılaşıldığında medya bu durumu dramatikleştirerek kamuoyunu karamsar bir durum
içinde bırakabilir.  Giddens, bu durumu, güvenin antitezi olarak en derin anlamıyla varoluşsal endişe 
ya da korku olarak özetlenebilecek bir zihinsel durum olarak açıklamaktadır (Giddens, 2010: 93). Bu 
noktada Postman ve Powers’ın, “Haber toplum olarak yaşadığımız yerin doğru bir portresi midir?” 
(Postman ve Powers, 1992: 27) sorusuna verilecek yanıt, belirsizlik içermesi nedeniyle tatmin edici 
olmayacaktır. Çünkü yaşamın kendisini tanımlamak için üretilen haber farklı ellerde, farklı amaçlar 

şekillendirilerek okuyucu ya da izleyici kitlesine sunulabilmektedir. O hâlde haberde 
yer alan bilgilerin gerçeği ne kadar yansıtıp yansıtmadığı tartışmalı bir durum olarak ifade edilebilir. 
Bu noktada medyanın toplum üzerindeki etkisinden hareket edildiğinde, gündelik hayatın 
hengâmesinde koşuşturan modern zaman insanının medyanın kurguladığı dünyadan kaçınması 
imkânsız olmamakla beraber zorlaşan bir durum olarak karşımıza çıkar. 

3. Araştırmanın Objesi ve Yöntemi 

Araştırma, bütünleşik afet yönetim sisteminin temel aktörlerinden biri olan basının meteorolojik 
kökenli afetlerde afet öncesi, oluşumu ve sonrası haber yaklaşımında bir fark olup olmadığını, haber 
değerlendirmesinde nasıl bir yol izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 9 

ylül 2009 tarihinde İstanbul’da meydana gelen ve 31 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi örnek 
“Basın önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber 

aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde 
veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik iletilere yer vermemektedir” cümlesi 
çalışmanın temel varsayımını oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini; birbirlerinden farklı ideolojik 

olan Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin 2-16 Eylül 2009 tarihleri arasındaki 
15 günlük dönem içerisinde yayımlanan söz konusu afet haberleri oluşturmaktadır. İçerik analizi 
yöntemiyle gerçekleştirilen incelemede sol kimliğe sahip Cumhuriyet gazetesinde 21, liberal kimliğe 
sahip Milliyet gazetesinde 19, yine liberal kimliğe sahip genelde iktidar partisinin politikalarına yakın 
durduğu gözlemlenen Sabah gazetesinde 23 haber ‘Afet Öncesi’, ‘Afet Sırası’ ve ‘Afet Sonrası’ 

4. Meteorolojik Kökenli Afetlerde Basının Habercilik Yaklaşımı Nitel Analiz 

Olağanüstü durumlarda medyanın genellikle sayılar üzerinden kamuoyuna haber iletileri aktardığı ve 
olağanüstü durum öncesinde ya da sonrasında değil sadece olağanüstü durum sırasında haber iletileri 
aktardığı görülmektedir. Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin 2 Eylül – 16 Eylül 2009 tarihleri 
arasındaki 1. Sayfa haberleri içerik analizi yöntemiyle incelendiğinde afet öncesinde ya hiç ya da çok 

rdığı ortaya çıkmıştır. 

durulması gereken bir olgu hâline gelir. Bu sorumluluğun temelinde medyanın tüm toplumsal tarafları 
si ilkeleri vardır 

(Çaplı ve Tuncel, 2010: 17). Bu enformasyon akışı sırasında, kimi zaman haberin gerçeğe dayanan 
objektiflik ilkesinin dışına çıkılarak okuyucu ve izleyicide ilgi uyandıran tehlike ve tehdit içerikli 

u durumda ise, haber gerçek amacının dışına çıkarak daha çok 
okuyucuyu ya da izleyiciyi etkilemeye yönelik gelişen bir dil yapısı içine bürünür. Örneğin olağanüstü 
durumlarla karşılaşıldığında medya bu durumu dramatikleştirerek kamuoyunu karamsar bir durum 
içinde bırakabilir.  Giddens, bu durumu, güvenin antitezi olarak en derin anlamıyla varoluşsal endişe 
ya da korku olarak özetlenebilecek bir zihinsel durum olarak açıklamaktadır (Giddens, 2010: 93). Bu 

şadığımız yerin doğru bir portresi midir?” 
(Postman ve Powers, 1992: 27) sorusuna verilecek yanıt, belirsizlik içermesi nedeniyle tatmin edici 
olmayacaktır. Çünkü yaşamın kendisini tanımlamak için üretilen haber farklı ellerde, farklı amaçlar 

şekillendirilerek okuyucu ya da izleyici kitlesine sunulabilmektedir. O hâlde haberde 
yer alan bilgilerin gerçeği ne kadar yansıtıp yansıtmadığı tartışmalı bir durum olarak ifade edilebilir. 

inde, gündelik hayatın 
hengâmesinde koşuşturan modern zaman insanının medyanın kurguladığı dünyadan kaçınması 

nin temel aktörlerinden biri olan basının meteorolojik 
kökenli afetlerde afet öncesi, oluşumu ve sonrası haber yaklaşımında bir fark olup olmadığını, haber 

Bu amaç doğrultusunda 9 
ylül 2009 tarihinde İstanbul’da meydana gelen ve 31 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketi örnek 

“Basın önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber 
yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde 

veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik iletilere yer vermemektedir” cümlesi 
Araştırmanın örneklemini; birbirlerinden farklı ideolojik 

16 Eylül 2009 tarihleri arasındaki 
15 günlük dönem içerisinde yayımlanan söz konusu afet haberleri oluşturmaktadır. İçerik analizi 

esinde 21, liberal kimliğe 
sahip Milliyet gazetesinde 19, yine liberal kimliğe sahip genelde iktidar partisinin politikalarına yakın 
durduğu gözlemlenen Sabah gazetesinde 23 haber ‘Afet Öncesi’, ‘Afet Sırası’ ve ‘Afet Sonrası’ 

Olağanüstü durumlarda medyanın genellikle sayılar üzerinden kamuoyuna haber iletileri aktardığı ve 
sırasında haber iletileri 
16 Eylül 2009 tarihleri 

arasındaki 1. Sayfa haberleri içerik analizi yöntemiyle incelendiğinde afet öncesinde ya hiç ya da çok 
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Tablo 1. Haber sayılarına bakıldığında belirlenen tarihler arasında Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve 
Sabah gazetesinin 23 haberi incelenmiştir. 
 

Afet Öncesi, Anı ve 
Sonrası Yapılan Haberler 

CUMHURİYET

Sayı 
Afet Öncesi 1 

Afet Sırası 13 

Afet Sonrası 7 

Toplam 21 
Tablo 2. Afet Öncesi, Anı ve Sonrası Yapılan Haberler

Tablo 2. Afet öncesi, anı ve sonrası yapılan haberlere bakıldığında sadece Cumhuriyet gazetesinin 
‘Afet Öncesi’ kategorisinde 1 haberi bulunmakta iken diğer gazetelerin afet öncesinde haberleri 
bulunmamaktadır. ‘’Afet Sırası’ kategorisinde 22 haberle en fazla haberi Sabah gazetesi yapmasına 
rağmen ‘Afet Sonrası’ kategorisinde sadece 1 habere yer verilmesi dikkat çekmektedir. ‘Afet Sonrası’ 
kategorisinde Cumhuriyet 7 ve Milliyet 3 habere yer vermiştir.

Haber Aktörleri 
CUMHURİYET

Sayı 

Cumhurbaşkanı  
- 
Devlet Başkanı  

     - 

Başbakan 2 

Bakanlar      - 

Muhalefet Parti Liderleri 4 

Askeri Yetkililer – Arama 
Kurtarma Ekipleri  

1 

Dini Liderler      - 
Belediyeler - Belediye 
Başkanları 

3 

Felaketzedeler 6 

Sivil Toplum Kuruluşları  
3 

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 

2 

Diğer 4 

Toplam 25 

CUMHURİYET 

Sayı 

21 
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Tablo 1. Haber Sayıları 

Tablo 1. Haber sayılarına bakıldığında belirlenen tarihler arasında Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve 
Sabah gazetesinin 23 haberi incelenmiştir.  

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH 

Oran % Sayı  Oran % Sayı 
%4,7   - - - 

%61,9 16 %84,2 22 

%33,3 3 %15,7 1 

%99,9 19 %99,9 23 

Tablo 2. Afet Öncesi, Anı ve Sonrası Yapılan Haberler 

Tablo 2. Afet öncesi, anı ve sonrası yapılan haberlere bakıldığında sadece Cumhuriyet gazetesinin 
‘Afet Öncesi’ kategorisinde 1 haberi bulunmakta iken diğer gazetelerin afet öncesinde haberleri 

aktadır. ‘’Afet Sırası’ kategorisinde 22 haberle en fazla haberi Sabah gazetesi yapmasına 
rağmen ‘Afet Sonrası’ kategorisinde sadece 1 habere yer verilmesi dikkat çekmektedir. ‘Afet Sonrası’ 
kategorisinde Cumhuriyet 7 ve Milliyet 3 habere yer vermiştir. 

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH 

Oran % Sayı  Oran % Sayı 

 - - - 
 
       -  

%8 2 %10 4 

   - 1 %5 1 

%16 2 %10        - 

%4     -       -  
        - 

      -     -       -  

%12 5 %25 4 

%24 3 %15 7 

%12 2 %10  

%8 1 %5 
1 

%16 4 %20 5 

%100 20 %100 22 

Tablo 3. Haber Aktörleri 

MİLLİYET SABAH 

Sayı Sayı 

19 23 
 

Tablo 1. Haber sayılarına bakıldığında belirlenen tarihler arasında Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve 

Oran% 
 
%95,6 

%4,3 

%99,9 

Tablo 2. Afet öncesi, anı ve sonrası yapılan haberlere bakıldığında sadece Cumhuriyet gazetesinin 
‘Afet Öncesi’ kategorisinde 1 haberi bulunmakta iken diğer gazetelerin afet öncesinde haberleri 

aktadır. ‘’Afet Sırası’ kategorisinde 22 haberle en fazla haberi Sabah gazetesi yapmasına 
rağmen ‘Afet Sonrası’ kategorisinde sadece 1 habere yer verilmesi dikkat çekmektedir. ‘Afet Sonrası’ 

Oran% 

 
 - 
 
%18,1 

%4,5 

       - 

 
         - 
 

%18,1 

%31,8 

 

%4,5 

%22,7 

%99,7 
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Tablo 3. Haber aktörleri incelendiğinde Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin haberlerinde 
‘Devlet Başkanı – Cumhurbaşkanı’ kategorisinde haberin aktörü olmamıştır. Cumhuriyet’in 2 
haberinde ‘Başbakan’ haberin aktörü olurken, Milliyet’in 2 ve Sabah gazetesinin 4 haberinde 
‘Başbakan’ haberin aktörü olmuştur. Tabloya bakıldığında Milliyet’in 3 hab
haberin aktörü olurken, Cumhuriyet’in 6 haberinde ve Sabah gazetesinin 7 haberinde ‘Felaketzedeler’ 
haber aktörü olmuştur. 

Haber İçeriği 
CUMHURİYET

Sayı  

Pozitif 1 

Negatif 11 

Nötr  6 

Yukarıdakilerden  
Birkaçı 3 

Toplam 21 

Tablo 5. Haber içeriği tablosu incelendiğinde Cumhuriyet’in 1, Milliyet’in 3 ve Sabah gazetesinin 5 
haberi ‘Pozitif’ kategoride aktarılmıştır. Haberin konusunun afet olması nedeniyle ‘Negatif’ kategoride 
haberlerin sayısı -Milliyet gazetesinin dışında
alındığında fazla olmuştur. Cumhuriyet’in 11 haberi, Sabah gazetesinin ise 9 haberi negatif içerikli 
olmuştur. Milliyet gazetesinin negatif haber sayısı 7 olmakla birlikte ‘Nötr’ kategoride haber sayısı da 
7’dir.  

Haberin Konu İçeriği 

Politika 

Ekonomi 

Sosyal/Kültürel/Dini 

Belediyeler 

Askeri 

Felaketzedeler 

Meteorolojik Kökenli Afet 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Diğer 

Toplam 
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Tablo 3. Haber aktörleri incelendiğinde Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin haberlerinde 
Cumhurbaşkanı’ kategorisinde haberin aktörü olmamıştır. Cumhuriyet’in 2 

haberinde ‘Başbakan’ haberin aktörü olurken, Milliyet’in 2 ve Sabah gazetesinin 4 haberinde 
‘Başbakan’ haberin aktörü olmuştur. Tabloya bakıldığında Milliyet’in 3 haberinde ‘Felaketzedeler’ 
haberin aktörü olurken, Cumhuriyet’in 6 haberinde ve Sabah gazetesinin 7 haberinde ‘Felaketzedeler’ 

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH 

Oran % Sayı Oran % Sayı 

%4,7 3 %15,7 
5 

%52,3 7 %36,8 
9 

%28,5 7 %36,8 
5 

%14,2 2 %10,5 
4 

%99,7 19 %99,8 
23 

Tablo 5. Haber İçeriği 

Tablo 5. Haber içeriği tablosu incelendiğinde Cumhuriyet’in 1, Milliyet’in 3 ve Sabah gazetesinin 5 
haberi ‘Pozitif’ kategoride aktarılmıştır. Haberin konusunun afet olması nedeniyle ‘Negatif’ kategoride 

Milliyet gazetesinin dışında- diğer gazeteler için diğer kategoriler dikkate 
alındığında fazla olmuştur. Cumhuriyet’in 11 haberi, Sabah gazetesinin ise 9 haberi negatif içerikli 
olmuştur. Milliyet gazetesinin negatif haber sayısı 7 olmakla birlikte ‘Nötr’ kategoride haber sayısı da 

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH

Sayı Oran% Sayı Oran% Sayı 

3 %14,2 5 %26,3 5 

2 %9,5 2 %10,5     - 

    -       -    -      -     - 

4 %19 3 %15,7 3 

    -      -    -      -      - 

4 %19 3 %15,7 8 

5 %23,8 2 %10,5 4 

 2 %9,5 1 %5,2      - 

1 %4,7 3 %15,7 3 

21 %99,7 19 %99,6 23 

Tablo 6. Haberin Konu İçeriği 

Tablo 3. Haber aktörleri incelendiğinde Cumhuriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin haberlerinde 
Cumhurbaşkanı’ kategorisinde haberin aktörü olmamıştır. Cumhuriyet’in 2 

haberinde ‘Başbakan’ haberin aktörü olurken, Milliyet’in 2 ve Sabah gazetesinin 4 haberinde 
erinde ‘Felaketzedeler’ 

haberin aktörü olurken, Cumhuriyet’in 6 haberinde ve Sabah gazetesinin 7 haberinde ‘Felaketzedeler’ 

Oran% 

%21,7 

%39,1 

%21,7 

%17,3 

%99,8 

Tablo 5. Haber içeriği tablosu incelendiğinde Cumhuriyet’in 1, Milliyet’in 3 ve Sabah gazetesinin 5 
haberi ‘Pozitif’ kategoride aktarılmıştır. Haberin konusunun afet olması nedeniyle ‘Negatif’ kategoride 

er gazeteler için diğer kategoriler dikkate 
alındığında fazla olmuştur. Cumhuriyet’in 11 haberi, Sabah gazetesinin ise 9 haberi negatif içerikli 
olmuştur. Milliyet gazetesinin negatif haber sayısı 7 olmakla birlikte ‘Nötr’ kategoride haber sayısı da 

SABAH 

 Oran% 

%21,7 

     - 

     - 

%13 

       -  

%34,7 

%17,3 

      - 

%13 

%99,7 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Gazetecilik Araştırmaları / Journalism Studies
  
 
Tablo 6. Haberin konu içeriğine bakıldığında Cumhuriyet ‘Meteorolojik Kökenli Afet’ kategorisinde 
5, Milliyet ‘Politika’ kategorisinde 5 haber ve Sabah gazetesi ise ‘Felaketzedeler’ kategorisinde 8 
haber ile en fazla haberin konu içeriğini oluşturmuşlardır. 

5. Meteorolojik Kökenli Afetlerde Basının Habercilik Yaklaşımı Nicel Analiz

Haber Aktörlerinin 
Kullanıldığı Resim  

CUMHURİYET

Sayı 
Cumhurbaşkanı  
             - 
Devlet Başkanı  

       - 

Başbakan        - 

Bakanlar        - 

Muhalefet Parti Liderleri 2 

Askeri Yetkililer – Arama 
Kurtarma Ekipleri  

2 

Dini Liderler      - 

Belediye Başkanları 1 

Felaketzedeler 7 

Diğer 5 

Toplam 17 

Tablo 4. Haber 

Tablo 4. Haber aktörlerinin kullanıldığı resimlere bakıldığında ‘Devlet Başkanı 
‘Başbakan’ kategorisinde resimler Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yer almazken, ‘Başbakan’ 
kategorisinde 3 fotoğraf Sabah gazetesinin haberinde yer almıştır. ‘Muhalefet Parti Liderlerinin 
Resimleri’ kategorisi Sabah gazetesinde yer almazken, Cumhuriyet’te 2 ve Milliyet gazetesinde ise bu 
kategoride 1 fotoğrafa yer verilmiştir. Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde ‘Felaketz
kategorisinde 7 kez kullanıldığı resim yer alırken, , Milliyet gazetesinde ise 5 kez ‘Diğer’ kategoride 
resimler kullanılmıştır. 

Haberlerin Yer Alış Şekli  
CUMHURİYET

Sayı  

Manşet  4 

Orta  7 

Sol 6 

Sol Üst       - 

Sol Alt 1 
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Tablo 6. Haberin konu içeriğine bakıldığında Cumhuriyet ‘Meteorolojik Kökenli Afet’ kategorisinde 
5, Milliyet ‘Politika’ kategorisinde 5 haber ve Sabah gazetesi ise ‘Felaketzedeler’ kategorisinde 8 

eriğini oluşturmuşlardır.  

5. Meteorolojik Kökenli Afetlerde Basının Habercilik Yaklaşımı Nicel Analiz 

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH 

Oran % Sayı  Oran % Sayı 

     -      -     - 
 
    - 

     -      -     - 3 

     -      -     - 1 

%11,7 1 %11,1 
 
       - 

%11,7       -      - 
 
1 

     -       -      -        - 

%5,8 1 %11,1 1 

%41,1 2 %22,2 7 

%29,4 5 %55,5 3 

%99,7 9 %99,9 16 

Tablo 4. Haber Aktörlerinin Kullanıldığı Resim 

Tablo 4. Haber aktörlerinin kullanıldığı resimlere bakıldığında ‘Devlet Başkanı – Cumhurbaşkanı’ ve 
‘Başbakan’ kategorisinde resimler Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yer almazken, ‘Başbakan’ 

Sabah gazetesinin haberinde yer almıştır. ‘Muhalefet Parti Liderlerinin 
Resimleri’ kategorisi Sabah gazetesinde yer almazken, Cumhuriyet’te 2 ve Milliyet gazetesinde ise bu 
kategoride 1 fotoğrafa yer verilmiştir. Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde ‘Felaketz
kategorisinde 7 kez kullanıldığı resim yer alırken, , Milliyet gazetesinde ise 5 kez ‘Diğer’ kategoride 

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH 

Oran % Sayı Oran % Sayı 

%19 6 %31,5 
5 

%33,3 5 %26,3 
6 

%28,5 5 %26,3 
1 

      - 1 %5,2 
2 

%4,7      -      - 
 
       - 

Tablo 6. Haberin konu içeriğine bakıldığında Cumhuriyet ‘Meteorolojik Kökenli Afet’ kategorisinde 
5, Milliyet ‘Politika’ kategorisinde 5 haber ve Sabah gazetesi ise ‘Felaketzedeler’ kategorisinde 8 

Oran% 
 
      - 

%18,7 

%6,2 

 
      - 

 
%6,2 

       - 

%6,2 

%43,7 

%18,7 

%99,7 

Cumhurbaşkanı’ ve 
‘Başbakan’ kategorisinde resimler Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yer almazken, ‘Başbakan’ 

Sabah gazetesinin haberinde yer almıştır. ‘Muhalefet Parti Liderlerinin 
Resimleri’ kategorisi Sabah gazetesinde yer almazken, Cumhuriyet’te 2 ve Milliyet gazetesinde ise bu 
kategoride 1 fotoğrafa yer verilmiştir. Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde ‘Felaketzedeler’ 
kategorisinde 7 kez kullanıldığı resim yer alırken, , Milliyet gazetesinde ise 5 kez ‘Diğer’ kategoride 

Oran 
%21,7 

%26 

%4,3 

%8,6 

 
       - 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Gazetecilik Araştırmaları / Journalism Studies
  
 

Sağ     - 

Sağ Üst     - 

Sağ Alt     - 

Alt 3 

Toplam 21 

Tablo 7. Haberin yer alış şekli incelendiğinde Cumhuriyet 4, Milliyet 6 ve Sabah gazetesi 5 kez 
felaketi ‘Manşet’ kategorisinde sunmuşlardır. Cumhuriyet gazetesinde en fazla haber gazetenin ‘Orta’ 
kategorisinde yer alırken, Milliyet gazetesinde ‘Orta ve So
kategorisinde en fazla haberlerin yer alış şekli yer almaktadır. 

Haberde Ana Başlığın 
İçeriksel Özellikleri 

CUMHURİYET

Sayı 
Nesnel 12 

Nesnel Değil  9 

Toplam 21 
Tablo 8. Haberde Ana Başlığın İçeriksel Özelliği

Tablo 8. Haberde ana başlığın içeriksel özelliği tablosu incelendiğinde ise ‘Nesnel’ kategoride 
Cumhuriyet ve Milliyet’in 12, Sabah gazetesinin ise 15 haber başlığı yer almaktadır. ‘Nesnel Değil’ 
kategorisinde Cumhuriyet’in 9, Milliyet’in 7 ve Sabah gazete

6. Elde Edilen Bulgular 

Yazılı basının haberleri üzerinde içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen inceleme sonrası elde edilen 
bulgular, “Basın önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktö
aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında 
olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik iletilere yer vermemektedir” çalışmanın
destekler niteliktedir. Araştırmada haber sayılarına bakıldığında belirlenen tarihler arasında 
Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve Sabah gazetesinin 23 haberi incelenmiştir
tablolar incelendiğinde afet öncesi, anı ve son
Öncesi’ kategorisinde sadece %4,7 oranıyla Cumhuriyet gazetesinin haber iletisi bulunmaktadır. Afet 
anında Cumhuriyet %61,9 oranında haber iletisi oluştururken, Milliyet %84,2 Sabah ise %95,6 
oranında haber iletisi oluşturmuştur. Afet anında medya başarılı bir şekilde haber iletilerini 
oluştururken afet sonrasında, afet anında oluşturduğu kadar haber iletilerini oluşturmamıştır. Haber 
aktörleri tablosu incelendiğinde Cumhuriyet %24 oranında haber iletisiyle
kategorisinde haber oluştururken, Milliyet ‘Belediye
ise %31,8 oranında ‘Felaketzedeler’ kategorisinde haber iletileri oluşturmuştur. ‘’Cumhurbaşkanı 
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     - 2 %10,5 
7 

     -     -       - 
 
        - 

     -      -       - 
1 

%14,2       -       - 
1 

%99,7 19 %99,8 
23 

Tablo 7. Haberin Yer Alış Şekli 

Tablo 7. Haberin yer alış şekli incelendiğinde Cumhuriyet 4, Milliyet 6 ve Sabah gazetesi 5 kez 
felaketi ‘Manşet’ kategorisinde sunmuşlardır. Cumhuriyet gazetesinde en fazla haber gazetenin ‘Orta’ 
kategorisinde yer alırken, Milliyet gazetesinde ‘Orta ve Sol’ kategoride, Sabah gazetesinin ise ‘Sağ’ 
kategorisinde en fazla haberlerin yer alış şekli yer almaktadır.  

CUMHURİYET MİLLİYET SABAH 

Oran % Sayı  Oran % Sayı 
%57,1 12 %63,1 15 

%42,8 7 %36,8 8 

%99,9 19 %99,9 23 
Tablo 8. Haberde Ana Başlığın İçeriksel Özelliği 

Tablo 8. Haberde ana başlığın içeriksel özelliği tablosu incelendiğinde ise ‘Nesnel’ kategoride 
Cumhuriyet ve Milliyet’in 12, Sabah gazetesinin ise 15 haber başlığı yer almaktadır. ‘Nesnel Değil’ 
kategorisinde Cumhuriyet’in 9, Milliyet’in 7 ve Sabah gazetesinin 8 haber başlığı yer almıştır. 

Yazılı basının haberleri üzerinde içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen inceleme sonrası elde edilen 
“Basın önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktö

aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında 
olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik iletilere yer vermemektedir” çalışmanın
destekler niteliktedir. Araştırmada haber sayılarına bakıldığında belirlenen tarihler arasında 
Cumhuriyet’in 21, Milliyet’in 19 ve Sabah gazetesinin 23 haberi incelenmiştir. Yapılan araştırmadaki 
tablolar incelendiğinde afet öncesi, anı ve sonrası yapılan haberler tablosunda gazetelerin ‘Afet 
Öncesi’ kategorisinde sadece %4,7 oranıyla Cumhuriyet gazetesinin haber iletisi bulunmaktadır. Afet 
anında Cumhuriyet %61,9 oranında haber iletisi oluştururken, Milliyet %84,2 Sabah ise %95,6 

r iletisi oluşturmuştur. Afet anında medya başarılı bir şekilde haber iletilerini 
oluştururken afet sonrasında, afet anında oluşturduğu kadar haber iletilerini oluşturmamıştır. Haber 
aktörleri tablosu incelendiğinde Cumhuriyet %24 oranında haber iletisiyle en fazla ‘Felaketzedeler’ 
kategorisinde haber oluştururken, Milliyet ‘Belediye-Belediye Başkanları’ kategorisinde %25, Sabah 
ise %31,8 oranında ‘Felaketzedeler’ kategorisinde haber iletileri oluşturmuştur. ‘’Cumhurbaşkanı 

 

%30,4 

 
       - 
%4,3 

%4,3 

%99,6 

Tablo 7. Haberin yer alış şekli incelendiğinde Cumhuriyet 4, Milliyet 6 ve Sabah gazetesi 5 kez 
felaketi ‘Manşet’ kategorisinde sunmuşlardır. Cumhuriyet gazetesinde en fazla haber gazetenin ‘Orta’ 

l’ kategoride, Sabah gazetesinin ise ‘Sağ’ 

 

Oran% 
%65,2 
%34,7 

%99,9 

Tablo 8. Haberde ana başlığın içeriksel özelliği tablosu incelendiğinde ise ‘Nesnel’ kategoride 
Cumhuriyet ve Milliyet’in 12, Sabah gazetesinin ise 15 haber başlığı yer almaktadır. ‘Nesnel Değil’ 

sinin 8 haber başlığı yer almıştır.  

Yazılı basının haberleri üzerinde içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilen inceleme sonrası elde edilen 
“Basın önceden tahmin edilebilir meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti 

aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında 
olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik iletilere yer vermemektedir” çalışmanın varsayımını 
destekler niteliktedir. Araştırmada haber sayılarına bakıldığında belirlenen tarihler arasında 

Yapılan araştırmadaki 
rası yapılan haberler tablosunda gazetelerin ‘Afet 

Öncesi’ kategorisinde sadece %4,7 oranıyla Cumhuriyet gazetesinin haber iletisi bulunmaktadır. Afet 
anında Cumhuriyet %61,9 oranında haber iletisi oluştururken, Milliyet %84,2 Sabah ise %95,6 

r iletisi oluşturmuştur. Afet anında medya başarılı bir şekilde haber iletilerini 
oluştururken afet sonrasında, afet anında oluşturduğu kadar haber iletilerini oluşturmamıştır. Haber 

en fazla ‘Felaketzedeler’ 
Belediye Başkanları’ kategorisinde %25, Sabah 

ise %31,8 oranında ‘Felaketzedeler’ kategorisinde haber iletileri oluşturmuştur. ‘’Cumhurbaşkanı – 
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Devlet Başkanı” kategorisinde hiçbir gazetenin haber iletisi bulunamamıştır. Yine aynı şekilde ‘’Dini 
Liderler’’ kategorisinde de medya kuruluşlarının haber iletileri oluşturmadığı tespit edilmiştir. Haber 
aktörlerinin kullanıldığı resim tablosunda Cumhuriyet felaketzedelerle ilgili %41
‘’Diğer’’ kategoride %55,5 ve Sabah gazetesi felaketzedelerle ilgili %43,7 oranında haber aktörlerinin 
resimlerini kullanmışlardır.  Haber içeriği tablosunda ‘Negatif’ kategoride Cumhuriyet %52,3, 
Milliyet %36,8 Sabah ise %39,1 oranın
tablosunda Cumhuriyet ‘Meteorolojik Kökenli Afet’ kategorisinde %23,8 Milliyet ‘Politika’ 
kategorisinde %26,3 ve Sabah ‘Felaketzedeler’ kategorisinde %34,7 oranında haber iletisi belirtmiştir. 
Haberlerin yer alış şekli tablosuna baktığımızda afetin Cumhuriyet tarafından %19 oranında, Milliyet 
%31,5 ve Sabah gazetesinin %21,7 oranında haber iletisini manşet olarak aktardığı belirlenmiştir. 
Haberde ana başlığın içeriksel özellikleri tablosu incelend
%57,1 oranıyla haber başlıkları oluştururken Milliyet %63,1 Sabah ise %65,2 oranında haber 
başlıklarını oluşturmuşlardır. Genel olarak değerlendirdiğimizde medyanın afet öncesinde kamuoyuna 
haber iletileri aktarmasında öncelikli davranmadığı, afet sırasında bu iletileri fazlasıyla aktar
söylemek doğru olacaktır,  

SONUÇ 

Genel olarak medyada olağanüstü durumlarla ilgili yaklaşımların içerikleri, yaşanan olayın insanlar 
için ne ifade ettiği, oluşturduğu etki ve görün
ne olduğu, haber değeri taşıyan araştırmalar bulunup bulunmadığıyla istatistiksel veriler (ölü, yaralı 
sayıları, maddi hasar kayıpları, çalışanlar vb.) ve toplumun sosyokültürel ve ekonomik değerleriy
ilgili olup olmadığıyla ilgilidir. Bu içerikler oluşturulurken duygusal ifadelerin yanında abartılar ve 
infiallere yol açacak söylemler tercih edilebilmektedir. Olağanüstü durum olarak tanımlayabileceğimiz 
kriz dönemlerinde, medyanın üstlendiği rolle bi
getirdiği konusu çoğu zaman tartışmalı bir durum olarak kendini gösterir. Bu tür haberciliğe, modern 
zamanların en büyük problemlerinden biri olan meteorolojik kökenli afet olaylarıyla ilgili haberler 
örnek olarak gösterilebilir. Her geçen gün olağanüstü durumlarda önemli bir aktör olan medyanın 
haber üretim sürecinde toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetleme görevlerini yerine 
getirmesi beklenmektedir. Medya olağanüstü durumlarda haber iletmede
başarıyı olağanüstü durum öncesi ya da sonrasında gösterememektedir. 
durumlarda medyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken olağanüstü durum öncesinde ya 
da sonrasında bu yoğunlukta haber ileti
oluşturmaktaydı. Bu kapsamda araştırmada basının negatif olayları haber kriteri olarak gördüğünü ve 
bu nedenle afet sırasında haber iletilerinin fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca medya kuruluş
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün afet öncesi, sırası ve sonrasında günlük ve haftalık hava tahmin 
raporları sunmasına rağmen afet öncesindeki raporları haber iletisi olarak görmediği anlaşılmaktadır. 
Medya kuruluşlarının sadece afet anında, bu rapor
söylenebilir. 

Çalışmada içerik analiz yöntemiyle elde edilen bulgular, 
meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde
yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik 
iletilere yer vermemektedir” varsayımını doğrulamaktadır. Medyanın olağanüstü durumlarda haber 
iletilerini aktarırken özellikle meteorolojik kökenli afetle
çalışmalarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük ve 
haftalık hava olaylarını ayrıntılı bir şekilde raporlamasına rağmen medya bu raporları sınırlandırılmış 
bir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Araştırmada Medya, olağanüstü durumlarda haber iletilerini 
aktarırken haber aktörleri olarak uzmanlara da sınırlı sayıda yer vermektedir. Medya olağanüstü 
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içbir gazetenin haber iletisi bulunamamıştır. Yine aynı şekilde ‘’Dini 
Liderler’’ kategorisinde de medya kuruluşlarının haber iletileri oluşturmadığı tespit edilmiştir. Haber 
aktörlerinin kullanıldığı resim tablosunda Cumhuriyet felaketzedelerle ilgili %41,1 oranında, Milliyet 
‘’Diğer’’ kategoride %55,5 ve Sabah gazetesi felaketzedelerle ilgili %43,7 oranında haber aktörlerinin 
resimlerini kullanmışlardır.  Haber içeriği tablosunda ‘Negatif’ kategoride Cumhuriyet %52,3, 
Milliyet %36,8 Sabah ise %39,1 oranında haber iletileri oluşturmuşlardır. Haberlerin konu içeriği 
tablosunda Cumhuriyet ‘Meteorolojik Kökenli Afet’ kategorisinde %23,8 Milliyet ‘Politika’ 
kategorisinde %26,3 ve Sabah ‘Felaketzedeler’ kategorisinde %34,7 oranında haber iletisi belirtmiştir. 

berlerin yer alış şekli tablosuna baktığımızda afetin Cumhuriyet tarafından %19 oranında, Milliyet 
%31,5 ve Sabah gazetesinin %21,7 oranında haber iletisini manşet olarak aktardığı belirlenmiştir. 
Haberde ana başlığın içeriksel özellikleri tablosu incelendiğinde ‘Nesnel’ kategoride Cumhuriyet 
%57,1 oranıyla haber başlıkları oluştururken Milliyet %63,1 Sabah ise %65,2 oranında haber 
başlıklarını oluşturmuşlardır. Genel olarak değerlendirdiğimizde medyanın afet öncesinde kamuoyuna 

öncelikli davranmadığı, afet sırasında bu iletileri fazlasıyla aktar

Genel olarak medyada olağanüstü durumlarla ilgili yaklaşımların içerikleri, yaşanan olayın insanlar 
için ne ifade ettiği, oluşturduğu etki ve görünümün maliyeti, afete temellenen tahminsel yaklaşımların 
ne olduğu, haber değeri taşıyan araştırmalar bulunup bulunmadığıyla istatistiksel veriler (ölü, yaralı 
sayıları, maddi hasar kayıpları, çalışanlar vb.) ve toplumun sosyokültürel ve ekonomik değerleriy
ilgili olup olmadığıyla ilgilidir. Bu içerikler oluşturulurken duygusal ifadelerin yanında abartılar ve 
infiallere yol açacak söylemler tercih edilebilmektedir. Olağanüstü durum olarak tanımlayabileceğimiz 
kriz dönemlerinde, medyanın üstlendiği rolle birlikte toplumsal sorumluluk ilkesini ne ölçüde yerine 
getirdiği konusu çoğu zaman tartışmalı bir durum olarak kendini gösterir. Bu tür haberciliğe, modern 
zamanların en büyük problemlerinden biri olan meteorolojik kökenli afet olaylarıyla ilgili haberler 
rnek olarak gösterilebilir. Her geçen gün olağanüstü durumlarda önemli bir aktör olan medyanın 

haber üretim sürecinde toplumu bilgilendirme, bilinçlendirme ve denetleme görevlerini yerine 
getirmesi beklenmektedir. Medya olağanüstü durumlarda haber iletmede oldukça başarılıyken, aynı 
başarıyı olağanüstü durum öncesi ya da sonrasında gösterememektedir. “Çalışmada olağanüstü 
durumlarda medyanın afet anında kamuoyuna haber iletileri sağlarken olağanüstü durum öncesinde ya 
da sonrasında bu yoğunlukta haber iletilerine az sayıda yer verilmiştir’’ çalışmanın problem cümlesini 
oluşturmaktaydı. Bu kapsamda araştırmada basının negatif olayları haber kriteri olarak gördüğünü ve 
bu nedenle afet sırasında haber iletilerinin fazla olduğu söylenebilir. Ayrıca medya kuruluş
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün afet öncesi, sırası ve sonrasında günlük ve haftalık hava tahmin 
raporları sunmasına rağmen afet öncesindeki raporları haber iletisi olarak görmediği anlaşılmaktadır. 
Medya kuruluşlarının sadece afet anında, bu raporlardan yararlanıp haber iletilerini oluşturduğu 

Çalışmada içerik analiz yöntemiyle elde edilen bulgular, “Basın önceden tahmin edilebilir 
meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde
yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik 
iletilere yer vermemektedir” varsayımını doğrulamaktadır. Medyanın olağanüstü durumlarda haber 
iletilerini aktarırken özellikle meteorolojik kökenli afetlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile olan 
çalışmalarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük ve 
haftalık hava olaylarını ayrıntılı bir şekilde raporlamasına rağmen medya bu raporları sınırlandırılmış 

una sunmaktadır. Araştırmada Medya, olağanüstü durumlarda haber iletilerini 
aktarırken haber aktörleri olarak uzmanlara da sınırlı sayıda yer vermektedir. Medya olağanüstü 

içbir gazetenin haber iletisi bulunamamıştır. Yine aynı şekilde ‘’Dini 
Liderler’’ kategorisinde de medya kuruluşlarının haber iletileri oluşturmadığı tespit edilmiştir. Haber 

,1 oranında, Milliyet 
‘’Diğer’’ kategoride %55,5 ve Sabah gazetesi felaketzedelerle ilgili %43,7 oranında haber aktörlerinin 
resimlerini kullanmışlardır.  Haber içeriği tablosunda ‘Negatif’ kategoride Cumhuriyet %52,3, 

da haber iletileri oluşturmuşlardır. Haberlerin konu içeriği 
tablosunda Cumhuriyet ‘Meteorolojik Kökenli Afet’ kategorisinde %23,8 Milliyet ‘Politika’ 
kategorisinde %26,3 ve Sabah ‘Felaketzedeler’ kategorisinde %34,7 oranında haber iletisi belirtmiştir. 

berlerin yer alış şekli tablosuna baktığımızda afetin Cumhuriyet tarafından %19 oranında, Milliyet 
%31,5 ve Sabah gazetesinin %21,7 oranında haber iletisini manşet olarak aktardığı belirlenmiştir. 

iğinde ‘Nesnel’ kategoride Cumhuriyet 
%57,1 oranıyla haber başlıkları oluştururken Milliyet %63,1 Sabah ise %65,2 oranında haber 
başlıklarını oluşturmuşlardır. Genel olarak değerlendirdiğimizde medyanın afet öncesinde kamuoyuna 

öncelikli davranmadığı, afet sırasında bu iletileri fazlasıyla aktardığını 

Genel olarak medyada olağanüstü durumlarla ilgili yaklaşımların içerikleri, yaşanan olayın insanlar 
ümün maliyeti, afete temellenen tahminsel yaklaşımların 

ne olduğu, haber değeri taşıyan araştırmalar bulunup bulunmadığıyla istatistiksel veriler (ölü, yaralı 
sayıları, maddi hasar kayıpları, çalışanlar vb.) ve toplumun sosyokültürel ve ekonomik değerleriyle 
ilgili olup olmadığıyla ilgilidir. Bu içerikler oluşturulurken duygusal ifadelerin yanında abartılar ve 
infiallere yol açacak söylemler tercih edilebilmektedir. Olağanüstü durum olarak tanımlayabileceğimiz 
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zamanların en büyük problemlerinden biri olan meteorolojik kökenli afet olaylarıyla ilgili haberler 
rnek olarak gösterilebilir. Her geçen gün olağanüstü durumlarda önemli bir aktör olan medyanın 
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün afet öncesi, sırası ve sonrasında günlük ve haftalık hava tahmin 
raporları sunmasına rağmen afet öncesindeki raporları haber iletisi olarak görmediği anlaşılmaktadır. 
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“Basın önceden tahmin edilebilir 
meteorolojik kökenli afetlerde afet haber aktörlerinin ileti aktarıcısı olmakta afetin yaşandığı dönemde 
yoğun iletiler paylaşılırken öncesinde veya sonrasında olası risk, tehlike ve tedbir almaya yönelik 
iletilere yer vermemektedir” varsayımını doğrulamaktadır. Medyanın olağanüstü durumlarda haber 

rde Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile olan 
çalışmalarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük ve 
haftalık hava olaylarını ayrıntılı bir şekilde raporlamasına rağmen medya bu raporları sınırlandırılmış 

una sunmaktadır. Araştırmada Medya, olağanüstü durumlarda haber iletilerini 
aktarırken haber aktörleri olarak uzmanlara da sınırlı sayıda yer vermektedir. Medya olağanüstü 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Gazetecilik Araştırmaları / Journalism Studies
  
 
durumlarda politikacıların görüşlerine yer verirken, uzmanların da görüş ve uyarılar
gerekmektedir.  Meteorolojik kökenli afetlerde medya, sadece afet sırasında değil öncesinde ve 
sonrasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu hava tahmin raporlarını haber 
iletilerinde kullanmalıdır. Bu şekilde medya, erken uya
uyarıp gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olabilir. Fakat medya bu konuda toplumu umutsuzluğa 
sürükleyecek haber iletilerini ve başlıklarını kullanmamalıdır. Medya, sadece afet sırasında değil, 
öncesinde ve sonrasında da kendini topluma karşı sorumlu hissetmelidir.
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Özet 

Son yirmi yılda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireylerin hayatına getirdiği en önemli 
yeniliklerden biri mobil iletişimdir. İnsan ihtiyaçlarının değişimi ve evrimi hareket halindeyken de 
iletişim kurmalarını gerektirdiğinden, zaman içerisinde anlık haberleşmenin önemi artmıştır. Mobil 
teknolojiler geliştikçe, mobil cihazlar da günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelmiş, mobil 
iletişim servisleri tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet eden büy
Günümüzde birçok küresel ölçekli firma mobil teknolojileri kullanarak yeni pazarlara açılmayı 
hedeflemektedir.  

Öte yandan, rekabetçi ekonomik düzende bu firmalar ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde pazarlayabilmek 
için tüketici açısından satın alma davranışında temel bilgi kaynağı oluşturan reklam ve tanıtım 
faaliyetlerini kullanmaktadır. Reklam kavramı insanın varoluşuna dek uzanan bir birikime sahipse de, 
sanayileşme, sonrasında gelen görsel iletişim teknolojilerind
ile birlikte reklamcılık endüstrisinin bugünün yaşam tarzlarını belirlemede söz sahibi olmaya başladığı 
gözlemlenmektedir. Bireylerin hem yerelde hem de küresel olarak devamlı birbirleri ile iletişim halinde 
olmaları cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi araçlar üzerinden sunulan mobil iletişim (mobil telefon ve 
internet) hizmetlerinin tüketicilere aktarımı kadar pazarlanmasının da önemini açığa çıkarmıştır. Nitekim 
tüketiciler pazarlama ve reklamlar vasıtasıyla a
Tüketicinin güveni ve bilgi eksikliğinin istismar edilmemesi adına bu bilgilerin doğruluğu ve 
dürüstlüğünün araştırılması, bir diğer deyişle ticari reklamların denetimi gerekmektedir. 

Bu bağlamda, ülkemizde ticari reklamların denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam 
Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar nicelik olarak az sayıda firma faaliyet gösteriyor 
olsa da, iletişim ve mobil haberleşme sektörü büyük oyuncuların yer aldı
sahiptir. Bu yüzden, böylesine ciddi yatırımların yapıldığı, yarışçı bir pazarda tüketicilerin korunması 
görevini devlet üstlenmektedir. Bu çalışma, ülkemizde sunumu henüz çok yeni olan 4.5G hizmetine 
ilişkin operatör firmaların yayınladığı reklamları incelemeyi, bu reklamların yasal denetimi ve tüketiciler 
nezdinde 4.5G’nin nasıl algılandığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, Türkiye 
genelinde 300 tüketicinin katılımı ile anket gerçekleştirilmiş olup, bulgu
değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Mobil İletişim, Ticari Reklam, İletişim Sektörü Reklamları, Tüketici Algısı, 4.5G.
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Son yirmi yılda hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin bireylerin hayatına getirdiği en önemli 
yeniliklerden biri mobil iletişimdir. İnsan ihtiyaçlarının değişimi ve evrimi hareket halindeyken de 

şim kurmalarını gerektirdiğinden, zaman içerisinde anlık haberleşmenin önemi artmıştır. Mobil 
teknolojiler geliştikçe, mobil cihazlar da günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelmiş, mobil 
iletişim servisleri tüketicilerin ihtiyaçlarına hizmet eden büyük bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. 
Günümüzde birçok küresel ölçekli firma mobil teknolojileri kullanarak yeni pazarlara açılmayı 

Öte yandan, rekabetçi ekonomik düzende bu firmalar ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde pazarlayabilmek 
in tüketici açısından satın alma davranışında temel bilgi kaynağı oluşturan reklam ve tanıtım 

faaliyetlerini kullanmaktadır. Reklam kavramı insanın varoluşuna dek uzanan bir birikime sahipse de, 
sanayileşme, sonrasında gelen görsel iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve üretim tarzındaki dönüşüm 
ile birlikte reklamcılık endüstrisinin bugünün yaşam tarzlarını belirlemede söz sahibi olmaya başladığı 
gözlemlenmektedir. Bireylerin hem yerelde hem de küresel olarak devamlı birbirleri ile iletişim halinde 

ları cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi araçlar üzerinden sunulan mobil iletişim (mobil telefon ve 
internet) hizmetlerinin tüketicilere aktarımı kadar pazarlanmasının da önemini açığa çıkarmıştır. Nitekim 
tüketiciler pazarlama ve reklamlar vasıtasıyla aldıkları bilgi ile birtakım kararlar oluşturmaktadır. 
Tüketicinin güveni ve bilgi eksikliğinin istismar edilmemesi adına bu bilgilerin doğruluğu ve 
dürüstlüğünün araştırılması, bir diğer deyişle ticari reklamların denetimi gerekmektedir.  

mizde ticari reklamların denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam 
Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar nicelik olarak az sayıda firma faaliyet gösteriyor 
olsa da, iletişim ve mobil haberleşme sektörü büyük oyuncuların yer aldığı keskin bir rekabet ortamına 
sahiptir. Bu yüzden, böylesine ciddi yatırımların yapıldığı, yarışçı bir pazarda tüketicilerin korunması 
görevini devlet üstlenmektedir. Bu çalışma, ülkemizde sunumu henüz çok yeni olan 4.5G hizmetine 

rın yayınladığı reklamları incelemeyi, bu reklamların yasal denetimi ve tüketiciler 
nezdinde 4.5G’nin nasıl algılandığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, Türkiye 
genelinde 300 tüketicinin katılımı ile anket gerçekleştirilmiş olup, bulgu
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teknolojiler geliştikçe, mobil cihazlar da günlük yaşamın vazgeçilmez parçası haline gelmiş, mobil 

ük bir sektör olarak ortaya çıkmıştır. 
Günümüzde birçok küresel ölçekli firma mobil teknolojileri kullanarak yeni pazarlara açılmayı 

Öte yandan, rekabetçi ekonomik düzende bu firmalar ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde pazarlayabilmek 
in tüketici açısından satın alma davranışında temel bilgi kaynağı oluşturan reklam ve tanıtım 

faaliyetlerini kullanmaktadır. Reklam kavramı insanın varoluşuna dek uzanan bir birikime sahipse de, 
eki gelişmeler ve üretim tarzındaki dönüşüm 

ile birlikte reklamcılık endüstrisinin bugünün yaşam tarzlarını belirlemede söz sahibi olmaya başladığı 
gözlemlenmektedir. Bireylerin hem yerelde hem de küresel olarak devamlı birbirleri ile iletişim halinde 

ları cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi araçlar üzerinden sunulan mobil iletişim (mobil telefon ve 
internet) hizmetlerinin tüketicilere aktarımı kadar pazarlanmasının da önemini açığa çıkarmıştır. Nitekim 

ldıkları bilgi ile birtakım kararlar oluşturmaktadır. 
Tüketicinin güveni ve bilgi eksikliğinin istismar edilmemesi adına bu bilgilerin doğruluğu ve 

 

mizde ticari reklamların denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam 
Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar nicelik olarak az sayıda firma faaliyet gösteriyor 

ğı keskin bir rekabet ortamına 
sahiptir. Bu yüzden, böylesine ciddi yatırımların yapıldığı, yarışçı bir pazarda tüketicilerin korunması 
görevini devlet üstlenmektedir. Bu çalışma, ülkemizde sunumu henüz çok yeni olan 4.5G hizmetine 

rın yayınladığı reklamları incelemeyi, bu reklamların yasal denetimi ve tüketiciler 
nezdinde 4.5G’nin nasıl algılandığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, Türkiye 
genelinde 300 tüketicinin katılımı ile anket gerçekleştirilmiş olup, bulgular SPSS ile 

Mobil İletişim, Ticari Reklam, İletişim Sektörü Reklamları, Tüketici Algısı, 4.5G. 
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Inspection of Mobile Communication Advertisements And Research on 
4.5G

Abstract 

Mobile communication is one of the most important innovation that information and communication 
technologies have brought to individuals’ lives in last two decades. Because of the fact that the change 
and evolution of human needs require communication whil
communication has increased over time. As mobile technologies evolve, mobile devices have become 
indispensable parts of daily life, and mobile communication services have emerged as a large sector 
serving the necessities of consumers. Today, many global scale companies aim to open up to new markets 
by using mobile technologies. 

On the other hand, in competitive economic system, in order to commercialize the products and services 
of these companies in best way, thes
constitute a basic source of information on consumer behavior in purchasing behavior. Although the 
concept of advertisement has an accumulation to the extent of human beings’ existence, it is o
the industrialization of the advertising industry is beginning to have a say in determining the life styles of 
today with the developments in visual communication technologies and the transformation of production 
mode. Individuals are in const
important to commercialize mobile communication (mobile phone and internet) services, which are 
delivered through mobile phones, computers, tablets, etc., to consumers. Hence, consumers 
decisions with information they receive through marketing and advertisement. In order to avoid 
exploitation of consumer confidence and lack of information, it is necessary to investigate the trueness 
and honesty of this information, in other words, th

In this context, the supervision of commercial advertisements in our country is carried out by the Board of 
Advertisement Advisory affiliated to Ministry of Customs and Trade. Although there are few number of 
companies operating in quantity, the communications and mobile communications sector has a sharp 
competitive environment where big players are involved. That is why the state is responsible for the 
protection of consumers in a competitor market where such seri
study is to analyze the advertisements of mobile operators regarding the 4.5G service, which is still very 
new to our country, to analyze the legal supervision of those advertisements and how 4.5G is perceived 
by consumers. Within the scope of the research, a survey was conducted with the participation of 300 
consumers in Turkey and the findings are evaluated with SPSS.

Keywords: Mobile Communication, Commercial Advertisement, Communication Sector 
Advertisements, Consumer Perception, 4.5G.

 

GIRIŞ 

Mobil yenilikler, bireysel mobilite ve özgürlük sağlaması, firmaların operasyonlarında etkinlik ve 
dolayısıyla rekabet gücü sağlaması, eğitim, sağlık, finans ve devlet işlemlerinde etkinlik sağlaması 
sebebiyle çığır açan internet hizmetlerinin son derece ö
çıkmaktadır.  

Bu sayede, kişiler artık dünyanın neresinde olursa olsun tüm gelişmeleri iki parmağının arasından 
takip edebilmekte ve kablosuz ağlar vasıtasıyla anlık iletişim kurabilmektedir. Mobil iletişim 
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Inspection of Mobile Communication Advertisements And Research on 
G From The Consumer View 

Mobile communication is one of the most important innovation that information and communication 
technologies have brought to individuals’ lives in last two decades. Because of the fact that the change 
and evolution of human needs require communication while on the move, the significance of instant 
communication has increased over time. As mobile technologies evolve, mobile devices have become 
indispensable parts of daily life, and mobile communication services have emerged as a large sector 

ssities of consumers. Today, many global scale companies aim to open up to new markets 

On the other hand, in competitive economic system, in order to commercialize the products and services 
of these companies in best way, these companies use advertisement and promotional activities which 
constitute a basic source of information on consumer behavior in purchasing behavior. Although the 
concept of advertisement has an accumulation to the extent of human beings’ existence, it is o
the industrialization of the advertising industry is beginning to have a say in determining the life styles of 
today with the developments in visual communication technologies and the transformation of production 
mode. Individuals are in constant contact with each other both locally and globally, and it is also 
important to commercialize mobile communication (mobile phone and internet) services, which are 
delivered through mobile phones, computers, tablets, etc., to consumers. Hence, consumers 
decisions with information they receive through marketing and advertisement. In order to avoid 
exploitation of consumer confidence and lack of information, it is necessary to investigate the trueness 
and honesty of this information, in other words, the inspection of commercial advertisements.

In this context, the supervision of commercial advertisements in our country is carried out by the Board of 
Advertisement Advisory affiliated to Ministry of Customs and Trade. Although there are few number of 

anies operating in quantity, the communications and mobile communications sector has a sharp 
competitive environment where big players are involved. That is why the state is responsible for the 
protection of consumers in a competitor market where such serious investments are made. The aim of this 
study is to analyze the advertisements of mobile operators regarding the 4.5G service, which is still very 
new to our country, to analyze the legal supervision of those advertisements and how 4.5G is perceived 

onsumers. Within the scope of the research, a survey was conducted with the participation of 300 
consumers in Turkey and the findings are evaluated with SPSS. 

Mobile Communication, Commercial Advertisement, Communication Sector 
nsumer Perception, 4.5G. 

Mobil yenilikler, bireysel mobilite ve özgürlük sağlaması, firmaların operasyonlarında etkinlik ve 
dolayısıyla rekabet gücü sağlaması, eğitim, sağlık, finans ve devlet işlemlerinde etkinlik sağlaması 
sebebiyle çığır açan internet hizmetlerinin son derece önemli bir tamamlayıcısı olarak karşımıza 

Bu sayede, kişiler artık dünyanın neresinde olursa olsun tüm gelişmeleri iki parmağının arasından 
takip edebilmekte ve kablosuz ağlar vasıtasıyla anlık iletişim kurabilmektedir. Mobil iletişim 

Inspection of Mobile Communication Advertisements And Research on 

Mobile communication is one of the most important innovation that information and communication 
technologies have brought to individuals’ lives in last two decades. Because of the fact that the change 

e on the move, the significance of instant 
communication has increased over time. As mobile technologies evolve, mobile devices have become 
indispensable parts of daily life, and mobile communication services have emerged as a large sector 

ssities of consumers. Today, many global scale companies aim to open up to new markets 

On the other hand, in competitive economic system, in order to commercialize the products and services 
e companies use advertisement and promotional activities which 

constitute a basic source of information on consumer behavior in purchasing behavior. Although the 
concept of advertisement has an accumulation to the extent of human beings’ existence, it is observed that 
the industrialization of the advertising industry is beginning to have a say in determining the life styles of 
today with the developments in visual communication technologies and the transformation of production 

ant contact with each other both locally and globally, and it is also 
important to commercialize mobile communication (mobile phone and internet) services, which are 
delivered through mobile phones, computers, tablets, etc., to consumers. Hence, consumers make 
decisions with information they receive through marketing and advertisement. In order to avoid 
exploitation of consumer confidence and lack of information, it is necessary to investigate the trueness 

e inspection of commercial advertisements. 

In this context, the supervision of commercial advertisements in our country is carried out by the Board of 
Advertisement Advisory affiliated to Ministry of Customs and Trade. Although there are few number of 

anies operating in quantity, the communications and mobile communications sector has a sharp 
competitive environment where big players are involved. That is why the state is responsible for the 

ous investments are made. The aim of this 
study is to analyze the advertisements of mobile operators regarding the 4.5G service, which is still very 
new to our country, to analyze the legal supervision of those advertisements and how 4.5G is perceived 

onsumers. Within the scope of the research, a survey was conducted with the participation of 300 

Mobile Communication, Commercial Advertisement, Communication Sector 

Mobil yenilikler, bireysel mobilite ve özgürlük sağlaması, firmaların operasyonlarında etkinlik ve 
dolayısıyla rekabet gücü sağlaması, eğitim, sağlık, finans ve devlet işlemlerinde etkinlik sağlaması 

nemli bir tamamlayıcısı olarak karşımıza 

Bu sayede, kişiler artık dünyanın neresinde olursa olsun tüm gelişmeleri iki parmağının arasından 
takip edebilmekte ve kablosuz ağlar vasıtasıyla anlık iletişim kurabilmektedir. Mobil iletişim 
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operatörlerinin sundukları mobil hizmetlerin pazarlamasına ilişkin faaliyetler hizmet pazarlaması 
içerisinde değerlendirebilmektedir. Bu yeni hizmet türü teknolojik olarak sürekli değişimin ve 
gelişmenin yaşandığı, son derece dinamik bir hizmet türü olarak görülme
ilgisini çeken servisler yaratmak ise operatörlerin pazardaki başarısı açısından önem arz eder. 

Tam da bu noktada, reklam olgusu devreye girmektedir. İletişim hizmetleri sunan firmalar için en 
kritik olan kullanıcıların ihtiyaçlarından yola çıkarak ortaya konan yeniliklerin pazarlanması 
anlayışıdır. Tüketicinin satın alma davranışları çerçevesinde bakıldığında reklamların toplumsal 
hayatta önemli bir yere sahip oldukları aşikardır.

Bugün dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 
ilgilendiren iletişim (daha spesifik olarak mobil iletişim) sektörü reklamları pek çok iddia ve ürün veya 
servis özelliklerinin sunulduğu yaratıcı kurgularla tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Tüketicile
bunların arasından en doğru ve güvenilir bilgiye sahip olanına erişebilmesi ve sağlıklı karar alabilmesi 
için reklamveren operatör firmaların doğru ve dürüst reklam yapmaları esastır. Operatörler tarafından 
sunumu ve tanıtımı yapılan mobil iletişim hiz
aktarıldığı önemlidir, çünkü reklamların dürüstlüğü ve ispatlanabilir iddialar içermesi tüketicilerin 
yanıltılmamasını ve verimli karar alabilmelerini sağlayacaktır. 

Bu sorunların ışığında, çalışmada
demografik özellikleri ile mobil iletişim reklamları algıları ve satın alma kararları arasında bir ilişki 
var mı? Operatörlerin 4.5G reklamları tüketicilerin gözünden nasıl algılanmaktadır? 

Bu çalışma, ülkemizde geçmişten bugüne kablosuz ağ teknolojilerinin genel durumunu ve özellikle 
4.5G mobil teknolojisi ile bu hizmete ilişkin reklamları tüketicilerin korunması bağlamında 
değerlendirmektedir. 

1. Tüketicinin Korunması Perspektifinde Mobil İletişi

1.1. Reklam ve Tüketici Kavramları 

Reklam en basit tanımıyla bir ürün hakkında tüketiciyle yapılan görüşme olarak ifade edilebilir 
(Moriarity, 2000). Ne var ki, bu tanım kişiler üzerinde psikolojik ve toplumsal etkile
kavramı tek başına açıklamaya yeterli değildir. Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük’ü reklamı “bir şeyi 
halka tanıtmak, beğendirme ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” 
(www.tdk.gov.tr) gibi geniş kavram olarak açıklarken,
kitle iletişim araçlarıyla tanıtılarak onu satın almaya yönlendiren bir gereç” (Sabuncuoğlu, 2001) 
olarak tarif edilmektedir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve Televizy
İçişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu 
bulunulduğu düşünüldüğünde, ticari reklamların ne denli geniş yelpazede bir konu bütününe hitap 
ettiği açıktır. Yazında ve hukuki düzenlemelerde yer alan reklam tanımları çerçevesinde reklamın, 
mesaj, tanıtımın ticari amaçlarla yapılması, reklamverenin kimliğinin belirtilmesi ve ücret (veya bedel) 
gibi bazı temel unsurları bulunmaktadır (Dişbudak, 2007, s. 9). 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61’inci maddesinde ticari reklam 
zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını 
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lerinin sundukları mobil hizmetlerin pazarlamasına ilişkin faaliyetler hizmet pazarlaması 
içerisinde değerlendirebilmektedir. Bu yeni hizmet türü teknolojik olarak sürekli değişimin ve 
gelişmenin yaşandığı, son derece dinamik bir hizmet türü olarak görülmelidir. Mobil kullanıcıların 
ilgisini çeken servisler yaratmak ise operatörlerin pazardaki başarısı açısından önem arz eder. 

Tam da bu noktada, reklam olgusu devreye girmektedir. İletişim hizmetleri sunan firmalar için en 
larından yola çıkarak ortaya konan yeniliklerin pazarlanması 

anlayışıdır. Tüketicinin satın alma davranışları çerçevesinde bakıldığında reklamların toplumsal 
hayatta önemli bir yere sahip oldukları aşikardır. 

Bugün dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de milyonlarca internet ve cep telefonu kullanıcısını 
ilgilendiren iletişim (daha spesifik olarak mobil iletişim) sektörü reklamları pek çok iddia ve ürün veya 
servis özelliklerinin sunulduğu yaratıcı kurgularla tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Tüketicile
bunların arasından en doğru ve güvenilir bilgiye sahip olanına erişebilmesi ve sağlıklı karar alabilmesi 
için reklamveren operatör firmaların doğru ve dürüst reklam yapmaları esastır. Operatörler tarafından 
sunumu ve tanıtımı yapılan mobil iletişim hizmeti hizmetlerinin, tüketicilere ne şekilde ulaştığı ve 
aktarıldığı önemlidir, çünkü reklamların dürüstlüğü ve ispatlanabilir iddialar içermesi tüketicilerin 
yanıltılmamasını ve verimli karar alabilmelerini sağlayacaktır.  

Bu sorunların ışığında, çalışmada iki temel araştırma sorusu incelenmektedir: Tüketicilerin 
demografik özellikleri ile mobil iletişim reklamları algıları ve satın alma kararları arasında bir ilişki 
var mı? Operatörlerin 4.5G reklamları tüketicilerin gözünden nasıl algılanmaktadır?  

ışma, ülkemizde geçmişten bugüne kablosuz ağ teknolojilerinin genel durumunu ve özellikle 
4.5G mobil teknolojisi ile bu hizmete ilişkin reklamları tüketicilerin korunması bağlamında 

1. Tüketicinin Korunması Perspektifinde Mobil İletişim Reklamları ve Reklam Kurulunun Rolü

1.1. Reklam ve Tüketici Kavramları  

Reklam en basit tanımıyla bir ürün hakkında tüketiciyle yapılan görüşme olarak ifade edilebilir 
(Moriarity, 2000). Ne var ki, bu tanım kişiler üzerinde psikolojik ve toplumsal etkileri kanıtlanmış bir 
kavramı tek başına açıklamaya yeterli değildir. Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük’ü reklamı “bir şeyi 
halka tanıtmak, beğendirme ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” 
(www.tdk.gov.tr) gibi geniş kavram olarak açıklarken, yazında “bir mal ya da hizmetin tüketicilere 
kitle iletişim araçlarıyla tanıtılarak onu satın almaya yönlendiren bir gereç” (Sabuncuoğlu, 2001) 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve Televizy
Basın İlan Kurumu gibi farklı kurumların mevzuatlarında bu kavrama atıfta 

bulunulduğu düşünüldüğünde, ticari reklamların ne denli geniş yelpazede bir konu bütününe hitap 
ettiği açıktır. Yazında ve hukuki düzenlemelerde yer alan reklam tanımları çerçevesinde reklamın, 

tanıtımın ticari amaçlarla yapılması, reklamverenin kimliğinin belirtilmesi ve ücret (veya bedel) 
gibi bazı temel unsurları bulunmaktadır (Dişbudak, 2007, s. 9).  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61’inci maddesinde ticari reklam 
zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını 

lerinin sundukları mobil hizmetlerin pazarlamasına ilişkin faaliyetler hizmet pazarlaması 
içerisinde değerlendirebilmektedir. Bu yeni hizmet türü teknolojik olarak sürekli değişimin ve 

lidir. Mobil kullanıcıların 
ilgisini çeken servisler yaratmak ise operatörlerin pazardaki başarısı açısından önem arz eder.  

Tam da bu noktada, reklam olgusu devreye girmektedir. İletişim hizmetleri sunan firmalar için en 
larından yola çıkarak ortaya konan yeniliklerin pazarlanması 

anlayışıdır. Tüketicinin satın alma davranışları çerçevesinde bakıldığında reklamların toplumsal 

milyonlarca internet ve cep telefonu kullanıcısını 
ilgilendiren iletişim (daha spesifik olarak mobil iletişim) sektörü reklamları pek çok iddia ve ürün veya 
servis özelliklerinin sunulduğu yaratıcı kurgularla tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Tüketicilerin 
bunların arasından en doğru ve güvenilir bilgiye sahip olanına erişebilmesi ve sağlıklı karar alabilmesi 
için reklamveren operatör firmaların doğru ve dürüst reklam yapmaları esastır. Operatörler tarafından 

meti hizmetlerinin, tüketicilere ne şekilde ulaştığı ve 
aktarıldığı önemlidir, çünkü reklamların dürüstlüğü ve ispatlanabilir iddialar içermesi tüketicilerin 

iki temel araştırma sorusu incelenmektedir: Tüketicilerin 
demografik özellikleri ile mobil iletişim reklamları algıları ve satın alma kararları arasında bir ilişki 

ışma, ülkemizde geçmişten bugüne kablosuz ağ teknolojilerinin genel durumunu ve özellikle 
4.5G mobil teknolojisi ile bu hizmete ilişkin reklamları tüketicilerin korunması bağlamında 

m Reklamları ve Reklam Kurulunun Rolü 

Reklam en basit tanımıyla bir ürün hakkında tüketiciyle yapılan görüşme olarak ifade edilebilir 
ri kanıtlanmış bir 

kavramı tek başına açıklamaya yeterli değildir. Türk Dil Kurumu Büyük Sözlük’ü reklamı “bir şeyi 
halka tanıtmak, beğendirme ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol” 

yazında “bir mal ya da hizmetin tüketicilere 
kitle iletişim araçlarıyla tanıtılarak onu satın almaya yönlendiren bir gereç” (Sabuncuoğlu, 2001) 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, 
gibi farklı kurumların mevzuatlarında bu kavrama atıfta 

bulunulduğu düşünüldüğünde, ticari reklamların ne denli geniş yelpazede bir konu bütününe hitap 
ettiği açıktır. Yazında ve hukuki düzenlemelerde yer alan reklam tanımları çerçevesinde reklamın, 

tanıtımın ticari amaçlarla yapılması, reklamverenin kimliğinin belirtilmesi ve ücret (veya bedel) 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61’inci maddesinde ticari reklam “ticaret, iş, 
zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını 
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sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler 
tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve be
iletişimi niteliğindeki duyurular” olarak tanımlanmaktadır.

Diğer yandan, tüketicinin ürünü veya hizmeti “neden, niçin alıyorum”un cevabını bulmasını sağlayan 
reklamların muhatabı tüketici dediğimiz aktörlerdir. Tü
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretilen mal ve hizmetleri satın alıp kullanan (Gündüz vd., 2012)  
veya bunlardan yararlanan ve hiçbir ticari değişime tabi tutmayan kişi, kurum ve aile olarak 
tanımlanabilir (Kapağan, 2004, s. 12).

6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tüketici; 
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi”
tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, tüketici, el
malı satın alırken ya da kendisine hizmet sağlanırken ticari amaç gütmeyen, bütünüyle özel amaç 
taşıyan kişiye denir (Ozanoğlu, 1999, s. 6). 

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma, modern 
kuruluş olmalarının yanı sıra toplumun gelişimine katkı sağlama ve müşterilerinin (tüketicilerin) doğru 
- dürüst bilgilendirilmeleri sorumluluğu da taşımaktadır. Nitekim işletmelerin kendi marka imajını 
korumaları ve ürünlerini/hizmetlerini pazarlayacakları tüketicilerin sadakati gereği dürüst reklam 
yapmaları esastır. Bu bağlamda, üreticiler ile tüketiciler arasındaki iletişim ve bilgi akışı reklamlar 
üzerinden ilerlemektedir.  

Reklam ve tanıtım faaliyetleri sayesin
ürünlerin kullanım süresi, kullanım alanları, kullanım sonucunda elde edilecek faydalar, fiyat 
değişikliklerinin duyurulması gibi pek çok bilginin tüketiciye akışı sağlanmış olur (Sürgit & Babaoğ
2010, s. 135). Reklamın bir ürünün/hizmetin satışını kolaylaştırma ve toplum tarafından 
benimsenmesini sağlayan işlevi sürdürülürken, tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını 
koruyucu tedbirler alınmalı, bir diğer ifadeyle tüketicinin korun

1.2. Reklam Kurulu ve Mobil İletişim Reklamları 

Medya-devlet-toplum ilişkisi çerçevesinde, aldatıcı, yanıltıcı ve dürüst olmayan reklamlara karşı 
denetim sistemleri oluşturulmuş olup, reklamların denetlenmesi sürecinde çeşitli mekaniz
ceza metotları uygulanmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde reklamlarla ilgili başvuruların 
değerlendirilmesi amacıyla 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 
yürürlüğe girmesiyle Reklam Kurulu oluşturulmuştur. 

Yirmi yıldan fazla görev yapan Reklam Kurulu, kamu adına denetim yapan, aldatıcı veya yanıltıcı 
reklam yayınının tespiti durumunda bu reklam ve tanıtımları düzelten, durduran, tedbiren durduran 
veya idari para cezası gibi yaptırımlar uygulayan bir yapıdır. Ticari reklaml
belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları 
esastır.  

Zaman içinde, ekonomik düzenin değişen ve çeşitlenen biçimleri tüketici haklarının her zamankinden 
daha fazla korunması gerektiğine işaret etmiş ve ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik 
oluşturulan hukuk kuralları ve yasal mevzuat belirli sosyal gereksinimlerine cevap verecek ölçüde 
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sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler 
tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama 

olarak tanımlanmaktadır. 

Diğer yandan, tüketicinin ürünü veya hizmeti “neden, niçin alıyorum”un cevabını bulmasını sağlayan 
reklamların muhatabı tüketici dediğimiz aktörlerdir. Tüketici ekonomik, sosyal ve kültürel 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretilen mal ve hizmetleri satın alıp kullanan (Gündüz vd., 2012)  
veya bunlardan yararlanan ve hiçbir ticari değişime tabi tutmayan kişi, kurum ve aile olarak 

2004, s. 12). 

6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde tüketici; “bir mal veya hizmeti ticari 
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi”
tanımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, tüketici, elde ettiği mal ya da hizmeti yeniden piyasaya sunmayan, 
malı satın alırken ya da kendisine hizmet sağlanırken ticari amaç gütmeyen, bütünüyle özel amaç 
taşıyan kişiye denir (Ozanoğlu, 1999, s. 6).  

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok firma, modern işletmecilik anlayışıyla kar amacı güden 
kuruluş olmalarının yanı sıra toplumun gelişimine katkı sağlama ve müşterilerinin (tüketicilerin) doğru 

dürüst bilgilendirilmeleri sorumluluğu da taşımaktadır. Nitekim işletmelerin kendi marka imajını 
e ürünlerini/hizmetlerini pazarlayacakları tüketicilerin sadakati gereği dürüst reklam 

yapmaları esastır. Bu bağlamda, üreticiler ile tüketiciler arasındaki iletişim ve bilgi akışı reklamlar 

Reklam ve tanıtım faaliyetleri sayesinde tüketiciler ürünler ve etkileri hakkında bilgilendirilir; 
ürünlerin kullanım süresi, kullanım alanları, kullanım sonucunda elde edilecek faydalar, fiyat 
değişikliklerinin duyurulması gibi pek çok bilginin tüketiciye akışı sağlanmış olur (Sürgit & Babaoğ
2010, s. 135). Reklamın bir ürünün/hizmetin satışını kolaylaştırma ve toplum tarafından 
benimsenmesini sağlayan işlevi sürdürülürken, tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını 
koruyucu tedbirler alınmalı, bir diğer ifadeyle tüketicinin korunması sağlanmalıdır.  

1.2. Reklam Kurulu ve Mobil İletişim Reklamları  

toplum ilişkisi çerçevesinde, aldatıcı, yanıltıcı ve dürüst olmayan reklamlara karşı 
denetim sistemleri oluşturulmuş olup, reklamların denetlenmesi sürecinde çeşitli mekaniz
ceza metotları uygulanmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde reklamlarla ilgili başvuruların 
değerlendirilmesi amacıyla 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 
yürürlüğe girmesiyle Reklam Kurulu oluşturulmuştur.  

zla görev yapan Reklam Kurulu, kamu adına denetim yapan, aldatıcı veya yanıltıcı 
reklam yayınının tespiti durumunda bu reklam ve tanıtımları düzelten, durduran, tedbiren durduran 
veya idari para cezası gibi yaptırımlar uygulayan bir yapıdır. Ticari reklamların Reklam Kurulunca 
belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları 

Zaman içinde, ekonomik düzenin değişen ve çeşitlenen biçimleri tüketici haklarının her zamankinden 
ktiğine işaret etmiş ve ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik 

oluşturulan hukuk kuralları ve yasal mevzuat belirli sosyal gereksinimlerine cevap verecek ölçüde 

sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler 
nzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama 

Diğer yandan, tüketicinin ürünü veya hizmeti “neden, niçin alıyorum”un cevabını bulmasını sağlayan 
ketici ekonomik, sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretilen mal ve hizmetleri satın alıp kullanan (Gündüz vd., 2012)  
veya bunlardan yararlanan ve hiçbir ticari değişime tabi tutmayan kişi, kurum ve aile olarak 

“bir mal veya hizmeti ticari 
veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişi” olarak 

de ettiği mal ya da hizmeti yeniden piyasaya sunmayan, 
malı satın alırken ya da kendisine hizmet sağlanırken ticari amaç gütmeyen, bütünüyle özel amaç 

işletmecilik anlayışıyla kar amacı güden 
kuruluş olmalarının yanı sıra toplumun gelişimine katkı sağlama ve müşterilerinin (tüketicilerin) doğru 

dürüst bilgilendirilmeleri sorumluluğu da taşımaktadır. Nitekim işletmelerin kendi marka imajını 
e ürünlerini/hizmetlerini pazarlayacakları tüketicilerin sadakati gereği dürüst reklam 

yapmaları esastır. Bu bağlamda, üreticiler ile tüketiciler arasındaki iletişim ve bilgi akışı reklamlar 

de tüketiciler ürünler ve etkileri hakkında bilgilendirilir; 
ürünlerin kullanım süresi, kullanım alanları, kullanım sonucunda elde edilecek faydalar, fiyat 
değişikliklerinin duyurulması gibi pek çok bilginin tüketiciye akışı sağlanmış olur (Sürgit & Babaoğul, 
2010, s. 135). Reklamın bir ürünün/hizmetin satışını kolaylaştırma ve toplum tarafından 
benimsenmesini sağlayan işlevi sürdürülürken, tüketicinin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını 

toplum ilişkisi çerçevesinde, aldatıcı, yanıltıcı ve dürüst olmayan reklamlara karşı 
denetim sistemleri oluşturulmuş olup, reklamların denetlenmesi sürecinde çeşitli mekanizmalar ve 
ceza metotları uygulanmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizde reklamlarla ilgili başvuruların 
değerlendirilmesi amacıyla 1995 yılında 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 

zla görev yapan Reklam Kurulu, kamu adına denetim yapan, aldatıcı veya yanıltıcı 
reklam yayınının tespiti durumunda bu reklam ve tanıtımları düzelten, durduran, tedbiren durduran 

arın Reklam Kurulunca 
belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları 

Zaman içinde, ekonomik düzenin değişen ve çeşitlenen biçimleri tüketici haklarının her zamankinden 
ktiğine işaret etmiş ve ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik 

oluşturulan hukuk kuralları ve yasal mevzuat belirli sosyal gereksinimlerine cevap verecek ölçüde 
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yeniden düzenlenmiştir. 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak, 28.05.2014 tarihinde 
yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unun 63’üncü maddesinde 
Reklam Kurulu ve çalışma prensiplerinin önemine atıfta bulunularak reklama ilişkin mevzuat yeniden 
ele alınmıştır.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan
olan, aldığı kararların hukuki yaptırımları bulunan bir kuruldur. Fiili olarak her ay toplanan Reklam 
Kurulu’nda görüşülen dosyaların sektörel kategorizasyonu iletişim hizmetleri, gıda, sağlık, kozmetik 
ve temizlik ürünleri, turizm, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları, banka ve sigorta, örtülü, enerji, 
tütün ve alkol, eğitim, diğer (daha özgün ve yukarıda sayılan sınıflandırmaya girmeyen) sektörleri 
şeklindedir. Her ne kadar, iletişim sektörü altında sabit te
internet ve data hizmetleri, uydu platform hizmetleri gibi pek çok farklı hizmet türüne ilişkin 
reklamların içerikleri incelenmeye alınmaktaysa da,  bu çalışmada spesifik olarak mobil iletişim 
hizmetleri reklamları ve bu bağlamda da 4.5G reklamları incelenmektedir. 

Mobil iletişim reklamları genel olarak cep telefonu (konuşma, SMS) hizmeti ve cep telefonu üzerinden 
sunulan internet hizmetlerinin tanıtımını amaçlamaktadır. Operatörler zaman içinde gelişen teknoloji
araçlar sayesinde yalnızca televizyon, radyo ve gazete gibi klasik mecralardan değil, açık hava ilanı, 
SMS, internet sitesi gibi farklı alanlardan da tüketiciye ulaşmaya çalışmaktadır. 

2016 yılında Reklam Kurulunca uygulanan toplam 6.214.945
sektörel dağılımı incelendiğinde 991.043
sırada yer almaktadır. Bu durum başvuru ve gündemde görüşülen dosya sayısı anlamında diğer 
sektörlere göre iletişim hizmetleri se
ve uygulanan yaptırımın parasal miktarı anlamında birçok sektörden daha dikkat çekici olduğunu 
özetlemektedir. Aşağıdaki tabloda, Kurul’da görüşülüp karara bağlanan iletişim sektörü reklamlar
durumu yer almaktadır.  

Yıl Gündemde 
Görüşülen  

Aykırı 
Bulunmayan  

   

2008 40 15 
2009 60 5 
2010 84 11 
2011 123 22 
2012 88 22 
2013 71 9 
2014 79 31 
2015 57 20 
2016  39 19 

Tablo 1. Reklam Kurulu’nda Görüşülüp Karara Bağlanan İletişim Hizmetleri Reklamları (2008

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017.

2010-2011 yıllarında iletişim hizmetleri reklamlarına ilişkin gündemde görüşülen dosya sayısının en 
üst seviyede olduğu, 2014 yılından itibaren gözle görülür bir azalma gösterdiğini söylemek 
mümkündür. Bu sayıdaki azalma ve Kurul tarafından gerçekleştirilen oylama sonucu uygulanan idari 
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yeniden düzenlenmiştir. 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak, 28.05.2014 tarihinde 
yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unun 63’üncü maddesinde 
Reklam Kurulu ve çalışma prensiplerinin önemine atıfta bulunularak reklama ilişkin mevzuat yeniden 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Reklam Kurulu, idari denetim yetkisine sahip 
olan, aldığı kararların hukuki yaptırımları bulunan bir kuruldur. Fiili olarak her ay toplanan Reklam 
Kurulu’nda görüşülen dosyaların sektörel kategorizasyonu iletişim hizmetleri, gıda, sağlık, kozmetik 

zlik ürünleri, turizm, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları, banka ve sigorta, örtülü, enerji, 
tütün ve alkol, eğitim, diğer (daha özgün ve yukarıda sayılan sınıflandırmaya girmeyen) sektörleri 
şeklindedir. Her ne kadar, iletişim sektörü altında sabit telefon hizmetleri, mobil telefon hizmetleri, 
internet ve data hizmetleri, uydu platform hizmetleri gibi pek çok farklı hizmet türüne ilişkin 
reklamların içerikleri incelenmeye alınmaktaysa da,  bu çalışmada spesifik olarak mobil iletişim 

rı ve bu bağlamda da 4.5G reklamları incelenmektedir.  

Mobil iletişim reklamları genel olarak cep telefonu (konuşma, SMS) hizmeti ve cep telefonu üzerinden 
sunulan internet hizmetlerinin tanıtımını amaçlamaktadır. Operatörler zaman içinde gelişen teknoloji
araçlar sayesinde yalnızca televizyon, radyo ve gazete gibi klasik mecralardan değil, açık hava ilanı, 
SMS, internet sitesi gibi farklı alanlardan da tüketiciye ulaşmaya çalışmaktadır.  

2016 yılında Reklam Kurulunca uygulanan toplam 6.214.945-TL tutarındaki idari para cezasının 
sektörel dağılımı incelendiğinde 991.043-TL iletişim reklamlarına tekabül etmekte olup, sektör üçüncü 
sırada yer almaktadır. Bu durum başvuru ve gündemde görüşülen dosya sayısı anlamında diğer 
sektörlere göre iletişim hizmetleri sektörü reklamlarının daha geride olduğunu, ancak aykırılık boyutu 
ve uygulanan yaptırımın parasal miktarı anlamında birçok sektörden daha dikkat çekici olduğunu 
özetlemektedir. Aşağıdaki tabloda, Kurul’da görüşülüp karara bağlanan iletişim sektörü reklamlar

Aykırı Bulunan 

Durdurma Cezası 
Alan Dosya Sayısı 

Durdurma ve İdari Para Cezası Alan 
Dosya Sayısı, Miktar - TL 

9 16 (1.496.971,-TL) 
8 47 (5.316.000,-TL) 

19 54 (6.145.608,-TL) 
27 74 (9.436.181,-TL) 
33 33 (4.591.152,-TL) 
10 52 (6.615.441,-TL) 
9 39 (3.786.619,-TL) 

19 18 (2.376.375,-TL) 
14 6 (991.043,-TL) 

Kurulu’nda Görüşülüp Karara Bağlanan İletişim Hizmetleri Reklamları (2008

Kaynak: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017. 

2011 yıllarında iletişim hizmetleri reklamlarına ilişkin gündemde görüşülen dosya sayısının en 
lından itibaren gözle görülür bir azalma gösterdiğini söylemek 

mümkündür. Bu sayıdaki azalma ve Kurul tarafından gerçekleştirilen oylama sonucu uygulanan idari 

yeniden düzenlenmiştir. 28 Kasım 2013’te Resmi Gazete’de yayınlanarak, 28.05.2014 tarihinde 
yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unun 63’üncü maddesinde 
Reklam Kurulu ve çalışma prensiplerinin önemine atıfta bulunularak reklama ilişkin mevzuat yeniden 

Reklam Kurulu, idari denetim yetkisine sahip 
olan, aldığı kararların hukuki yaptırımları bulunan bir kuruldur. Fiili olarak her ay toplanan Reklam 
Kurulu’nda görüşülen dosyaların sektörel kategorizasyonu iletişim hizmetleri, gıda, sağlık, kozmetik 

zlik ürünleri, turizm, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları, banka ve sigorta, örtülü, enerji, 
tütün ve alkol, eğitim, diğer (daha özgün ve yukarıda sayılan sınıflandırmaya girmeyen) sektörleri 

lefon hizmetleri, mobil telefon hizmetleri, 
internet ve data hizmetleri, uydu platform hizmetleri gibi pek çok farklı hizmet türüne ilişkin 
reklamların içerikleri incelenmeye alınmaktaysa da,  bu çalışmada spesifik olarak mobil iletişim 

Mobil iletişim reklamları genel olarak cep telefonu (konuşma, SMS) hizmeti ve cep telefonu üzerinden 
sunulan internet hizmetlerinin tanıtımını amaçlamaktadır. Operatörler zaman içinde gelişen teknolojik 
araçlar sayesinde yalnızca televizyon, radyo ve gazete gibi klasik mecralardan değil, açık hava ilanı, 

aki idari para cezasının 
TL iletişim reklamlarına tekabül etmekte olup, sektör üçüncü 

sırada yer almaktadır. Bu durum başvuru ve gündemde görüşülen dosya sayısı anlamında diğer 
ktörü reklamlarının daha geride olduğunu, ancak aykırılık boyutu 

ve uygulanan yaptırımın parasal miktarı anlamında birçok sektörden daha dikkat çekici olduğunu 
özetlemektedir. Aşağıdaki tabloda, Kurul’da görüşülüp karara bağlanan iletişim sektörü reklamlarının 

Durdurma ve İdari Para Cezası Alan 

Kurulu’nda Görüşülüp Karara Bağlanan İletişim Hizmetleri Reklamları (2008-2016) 

2011 yıllarında iletişim hizmetleri reklamlarına ilişkin gündemde görüşülen dosya sayısının en 
lından itibaren gözle görülür bir azalma gösterdiğini söylemek 

mümkündür. Bu sayıdaki azalma ve Kurul tarafından gerçekleştirilen oylama sonucu uygulanan idari 
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para cezası miktarında ve sayısındaki düşüş, sektörün yayınladığı reklamların yanıltıcılığı ve 
aldatıcılığı konusunda daha olumluya giden bir tablo çizdiğini göstermektedir. Bunun gerekçeleri 
arasında sektör içi ve dışı özdenetim faaliyetleri sayılabilir. 

2. Mobil İletişim Kavramı ve Türkiye’de GSM Sektörü 

Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişi olarak tanımlanabilecek iletişim kavramı 
temelde bir aktarıma işaret eder. Mobil iletişim kavramı ise iletişimin biçiminin değişmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bir sinyalin veya mesajın bir alıcı ve bir 
veri aktarımı sağlanmaktadır. Bu antenlerden bir tanesinin hareketli diğerinin ise sabit olması durumu 
mobil iletişim olarak adlandırılmaktadır (Güven, 2013, s. 1). 

Bununla birlikte, Türkiye’de GSM operatö
oligopol piyasa şartları olduğunu söylemek gerekir. İletişim sektöründe faaliyet gösteren operatörlerin 
az sayıda olmaları, ancak birbirinin kararlarından etkilenebilecek sayıda olmalarını ifade ed
Dolayısıyla aralarındaki rekabet operatörlerin birbirini yakından takip ettiği, rakiplerin kararlarının 
kendi kararlarından etkilendiği, adımların karşı tarafın tutumlarına göre atıldığı ‘bağımlı’ bir rekabettir 
(Meral, 2013, s. 40). Bu bağlamda, Rekla
özelinde rakip firmalardan olması rastlantısal değildir. 2016 yılı verilerine göre iletişim sektöründe 39 
başvurudan 29‘u rakip firmalardan gelmiştir. Dolayısıyla başvuruların %75’i rakip firma şik
kalan 10 dosya tüketici şikayeti niteliğindedir (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017). 

Ülkemizde bu piyasada lider üç operatör farklı mecralarda benzer reklam stratejileri uygulamaktadır. 
Örneğin, üç firma da ünlü simaları reklamlarında kon
davranışları örnek alınan “referans grup”ların tüketicilerin satın alma kararı üzerinde etkili olma 
faktöründen faydalanmaktadır. Dolayısıyla GSM şirketlerinin komedyen seçerek star stratejisini 
reklamlarında uyguladığı görülmektedir. Ayrıca mobil iletişim hizmetleri, hem ülkemizde hem 
dünyada reklam yatırımlarının en yüksek rakamlara ulaştığı sektörlerden biridir. 

2.1. Sektöre İlişkin Büyüklükler 

Türkiye’de spesifik olarak GSM sektörünün bugünkü durumu, BTK 201
göre şu şekilde açıklanmaktadır. Aralık 2016 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %94 penetrasyon oranına 
karşılık gelen toplam 75.061.699 milyon mobil abone (makineler arası iletişim, M2M aboneleri dahil) 
bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren GSM operatörlerinin üçer aylık dönemler 
itibarıyla toplam abone sayılarına göre, 2016 yılının son üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme 
göre abone sayıları bakımından Avea’da %1,02, Vodafone’da %0,54 ve Turkcell’de ise %0,89 
oranında artış yaşanmıştır. Turkcell’in 33,04, Vodafone’un 23,46, Avea’nın ise 18,56 milyon abonesi 
bulunmaktadır (BTK, 2016c, s. 44). 

Diğer yandan, 2016 yılı son çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 61,3 milyar dakika olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılı dördüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle 
kıyaslandığında toplam trafiğin %1,3 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile 
kıyaslandığında ise %7,7 oranında arttığı görülmektedir

1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti içi
(cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 19.156.387 iken 4.5G uyumlu cihaz 
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para cezası miktarında ve sayısındaki düşüş, sektörün yayınladığı reklamların yanıltıcılığı ve 
ldatıcılığı konusunda daha olumluya giden bir tablo çizdiğini göstermektedir. Bunun gerekçeleri 

arasında sektör içi ve dışı özdenetim faaliyetleri sayılabilir.  

2. Mobil İletişim Kavramı ve Türkiye’de GSM Sektörü  

Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişi olarak tanımlanabilecek iletişim kavramı 
temelde bir aktarıma işaret eder. Mobil iletişim kavramı ise iletişimin biçiminin değişmesiyle ortaya 
çıkmıştır. Bir sinyalin veya mesajın bir alıcı ve bir verici anten arasında çift yönlü gidip gelmesiyle 
veri aktarımı sağlanmaktadır. Bu antenlerden bir tanesinin hareketli diğerinin ise sabit olması durumu 
mobil iletişim olarak adlandırılmaktadır (Güven, 2013, s. 1).  

Bununla birlikte, Türkiye’de GSM operatörlerinin içinde bulundukları piyasa ve rekabet şartlarının 
oligopol piyasa şartları olduğunu söylemek gerekir. İletişim sektöründe faaliyet gösteren operatörlerin 
az sayıda olmaları, ancak birbirinin kararlarından etkilenebilecek sayıda olmalarını ifade ed
Dolayısıyla aralarındaki rekabet operatörlerin birbirini yakından takip ettiği, rakiplerin kararlarının 
kendi kararlarından etkilendiği, adımların karşı tarafın tutumlarına göre atıldığı ‘bağımlı’ bir rekabettir 
(Meral, 2013, s. 40). Bu bağlamda, Reklam Kurulu’na gelen başvuruların kaynağının iletişim sektörü 
özelinde rakip firmalardan olması rastlantısal değildir. 2016 yılı verilerine göre iletişim sektöründe 39 
başvurudan 29‘u rakip firmalardan gelmiştir. Dolayısıyla başvuruların %75’i rakip firma şik
kalan 10 dosya tüketici şikayeti niteliğindedir (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017). 

Ülkemizde bu piyasada lider üç operatör farklı mecralarda benzer reklam stratejileri uygulamaktadır. 
Örneğin, üç firma da ünlü simaları reklamlarında konumlandırmaktayken, değer yargıları, tutum ve 
davranışları örnek alınan “referans grup”ların tüketicilerin satın alma kararı üzerinde etkili olma 
faktöründen faydalanmaktadır. Dolayısıyla GSM şirketlerinin komedyen seçerek star stratejisini 

guladığı görülmektedir. Ayrıca mobil iletişim hizmetleri, hem ülkemizde hem 
dünyada reklam yatırımlarının en yüksek rakamlara ulaştığı sektörlerden biridir.  

Türkiye’de spesifik olarak GSM sektörünün bugünkü durumu, BTK 2016-4 Çeyrek raporu verilerine 
göre şu şekilde açıklanmaktadır. Aralık 2016 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %94 penetrasyon oranına 
karşılık gelen toplam 75.061.699 milyon mobil abone (makineler arası iletişim, M2M aboneleri dahil) 

mizde faaliyet gösteren GSM operatörlerinin üçer aylık dönemler 
itibarıyla toplam abone sayılarına göre, 2016 yılının son üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme 
göre abone sayıları bakımından Avea’da %1,02, Vodafone’da %0,54 ve Turkcell’de ise %0,89 

anında artış yaşanmıştır. Turkcell’in 33,04, Vodafone’un 23,46, Avea’nın ise 18,56 milyon abonesi 
bulunmaktadır (BTK, 2016c, s. 44).  

Diğer yandan, 2016 yılı son çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 61,3 milyar dakika olarak 
üncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle 

kıyaslandığında toplam trafiğin %1,3 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile 
kıyaslandığında ise %7,7 oranında arttığı görülmektedir 

1 Nisan 2016 tarihinde başlayan 4.5G hizmeti için Aralık ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” 
(cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 19.156.387 iken 4.5G uyumlu cihaz 

para cezası miktarında ve sayısındaki düşüş, sektörün yayınladığı reklamların yanıltıcılığı ve 
ldatıcılığı konusunda daha olumluya giden bir tablo çizdiğini göstermektedir. Bunun gerekçeleri 

Kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haber alışverişi olarak tanımlanabilecek iletişim kavramı 
temelde bir aktarıma işaret eder. Mobil iletişim kavramı ise iletişimin biçiminin değişmesiyle ortaya 

verici anten arasında çift yönlü gidip gelmesiyle 
veri aktarımı sağlanmaktadır. Bu antenlerden bir tanesinin hareketli diğerinin ise sabit olması durumu 

rlerinin içinde bulundukları piyasa ve rekabet şartlarının 
oligopol piyasa şartları olduğunu söylemek gerekir. İletişim sektöründe faaliyet gösteren operatörlerin 
az sayıda olmaları, ancak birbirinin kararlarından etkilenebilecek sayıda olmalarını ifade eder. 
Dolayısıyla aralarındaki rekabet operatörlerin birbirini yakından takip ettiği, rakiplerin kararlarının 
kendi kararlarından etkilendiği, adımların karşı tarafın tutumlarına göre atıldığı ‘bağımlı’ bir rekabettir 

m Kurulu’na gelen başvuruların kaynağının iletişim sektörü 
özelinde rakip firmalardan olması rastlantısal değildir. 2016 yılı verilerine göre iletişim sektöründe 39 
başvurudan 29‘u rakip firmalardan gelmiştir. Dolayısıyla başvuruların %75’i rakip firma şikayeti olup, 
kalan 10 dosya tüketici şikayeti niteliğindedir (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017).  

Ülkemizde bu piyasada lider üç operatör farklı mecralarda benzer reklam stratejileri uygulamaktadır. 
umlandırmaktayken, değer yargıları, tutum ve 

davranışları örnek alınan “referans grup”ların tüketicilerin satın alma kararı üzerinde etkili olma 
faktöründen faydalanmaktadır. Dolayısıyla GSM şirketlerinin komedyen seçerek star stratejisini 

guladığı görülmektedir. Ayrıca mobil iletişim hizmetleri, hem ülkemizde hem 

4 Çeyrek raporu verilerine 
göre şu şekilde açıklanmaktadır. Aralık 2016 itibarıyla Türkiye’de yaklaşık %94 penetrasyon oranına 
karşılık gelen toplam 75.061.699 milyon mobil abone (makineler arası iletişim, M2M aboneleri dahil) 

mizde faaliyet gösteren GSM operatörlerinin üçer aylık dönemler 
itibarıyla toplam abone sayılarına göre, 2016 yılının son üç aylık döneminde, önceki üç aylık döneme 
göre abone sayıları bakımından Avea’da %1,02, Vodafone’da %0,54 ve Turkcell’de ise %0,89 

anında artış yaşanmıştır. Turkcell’in 33,04, Vodafone’un 23,46, Avea’nın ise 18,56 milyon abonesi 

Diğer yandan, 2016 yılı son çeyreğinde toplam mobil trafik hacmi 61,3 milyar dakika olarak 
üncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle 

kıyaslandığında toplam trafiğin %1,3 oranında azaldığı, geçen senenin aynı dönemi ile 

n Aralık ayı sonunda “aktif 4.5G abone sayısı” 
(cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan abone sayısı) 19.156.387 iken 4.5G uyumlu cihaz 
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sayısı 26.477.929’dur (BTK, 2016c, s.39). Aynı yılın Mayıs ayı itibarıyla 4.5G abone sayısının 12 
milyon civarında olduğu düşünülürse, altı ay içerisinde ülkemizde bu hizmetin ne denli hızla yayıldığı 
ortaya çıkmaktadır. 

2.2. Cep Telefonu İletişim Sistemleri ve 4.5G

Mobil iletişim teknolojilerinde gelişmeler nesil (generation) kavramıyla açıklanmaktadır Cep telefonu 
iletişim sistemleri 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G ve 5G’den oluşmaktadır. Bugün International Mobile 
Telecommunications-Advanced (IMT
adlandırılan dördüncü nesil telekomünikasyon sistemleri, 2G ve 3G tekn
niteliğindedir. 4.5G mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere 
geliştirilen ve tamamen veri tabanlı şebeke yapısına sahip dördüncü nesil ve devamı mobil haberleşme 
sistemleri olarak tanımlanabilir (Oğuz, 2
Advanced) teknolojisi ilk olarak Japonya’da (2004) NTT DoCoMo firması tarafından duyurulmuştur. 
5 yıl sonra 17.08.2009 tarihinde ilk 4G testi dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden 
Verizon tarafından yapılmış; ABD’nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki test başarıyla 
tamamlanmıştır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, s. 26). Bu sistem, mobil haberleşme şebekelerinde 
3G ile kısmen ulaşılan yüksek hız limitlerini aşan ve aşırı artan mobil geniş
karşılama adına ITU tarafından standartlaştırılmış olup 3GPP tarafından geliştirilen LTE/LTE
IEEE tarafından geliştirilen mobile WiMAX 2.0 (802.16m) teknolojisi 4G teknolojileri arasında 
sayılmaktadır (BTK, 2016a).  

Dördüncü nesil mobil telekomünikasyon teknolojilerinden 4.5G daha yüksek hızda, daha düşük 
gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet sağlayan mobil iletişim teknolojisidir. Daha 
önceki nesillere göre çok daha yüksek veri hızı temeline dayanan, herhangi bir zam
yerde, ses, veri ve akan çoklu kitle iletişiminin kullanıcılara hizmet verebileceği, ayrıca yüksek 
çözünürlük imkanı sunan, uçtan uca IP çözümü sağlayan 4.5G teknolojisi ile birlikte mobil internet 
hızı yüksek oranda artmakta ve büyük bo

Her ne kadar, dünyada henüz 5G hizmeti yaygın olarak kullanılmamakta ve bazı ülkeler yeni yeni 5G 
testleri gerçekleştirerek tam kullanım zemini hazırlıyor olsa da genel bir kabul artık küresel ölçekt
teknolojisine çok fazla yatırım yapılmadığıdır. Ülkemizde de bu anlayıştan hareketle, geçtiğimiz yıl 
yasal düzenlemesi gerçekleştirilip bu yıl sunulmaya başlaması beklenilen 4G hizmeti yerine 5G’nin bir 
adım öncesi olan 4.5G hizmeti için düğmeye basıl
değişikliğin ardından, 26.08.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 4.5G 
IMT Advanced Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi gerçekleştirilmiş ve 4.5G 
teknolojisine geçiş yapılmıştır. İhaleye göre, yetkilendirilen işletmeciler fiilen IMT hizmetleri 
sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinde başlamış olup, kazanan şirketler 30 Nisan 2029 tarihine kadar IMT 
hizmetlerini sunma hakkını elde etmiştir (BTK, 2016b, s.22).

Bugün gelinen noktada, “daha yüksek hız, daha fazla kapasite, daha iyi performans” vaat eden 4.5G 
teknolojisi ile uyumlu cep telefonu modeli ve yine uyumlu sim kart sahibi olan tüketicilere 4.5G 
hizmetinin fiili olarak sunulduğunu söylemek mümkündür. 4.5G için kapsama, 4.5G 
4.5G uyumlu sim kart ve telefon tercihi (telefonda 4.5G sinyali için LTE seçeneği seçilmelidir) olmak 
üzere dört temel önkoşul sağlanmalıdır.
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sayısı 26.477.929’dur (BTK, 2016c, s.39). Aynı yılın Mayıs ayı itibarıyla 4.5G abone sayısının 12 
olduğu düşünülürse, altı ay içerisinde ülkemizde bu hizmetin ne denli hızla yayıldığı 

2.2. Cep Telefonu İletişim Sistemleri ve 4.5G 

Mobil iletişim teknolojilerinde gelişmeler nesil (generation) kavramıyla açıklanmaktadır Cep telefonu 
letişim sistemleri 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G ve 5G’den oluşmaktadır. Bugün International Mobile 

Advanced (IMT-Advanced) teknolojisi olarak bilinen ve ülkemizde 4.5G olarak 
adlandırılan dördüncü nesil telekomünikasyon sistemleri, 2G ve 3G teknolojilerinin devamı 
niteliğindedir. 4.5G mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere 
geliştirilen ve tamamen veri tabanlı şebeke yapısına sahip dördüncü nesil ve devamı mobil haberleşme 
sistemleri olarak tanımlanabilir (Oğuz, 2016, s.86). 4G’ye bağlı LTE (Long Term Evaluation 
Advanced) teknolojisi ilk olarak Japonya’da (2004) NTT DoCoMo firması tarafından duyurulmuştur. 
5 yıl sonra 17.08.2009 tarihinde ilk 4G testi dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden 

fından yapılmış; ABD’nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki test başarıyla 
tamamlanmıştır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, s. 26). Bu sistem, mobil haberleşme şebekelerinde 
3G ile kısmen ulaşılan yüksek hız limitlerini aşan ve aşırı artan mobil genişbant gereksinimlerini 
karşılama adına ITU tarafından standartlaştırılmış olup 3GPP tarafından geliştirilen LTE/LTE
IEEE tarafından geliştirilen mobile WiMAX 2.0 (802.16m) teknolojisi 4G teknolojileri arasında 

l mobil telekomünikasyon teknolojilerinden 4.5G daha yüksek hızda, daha düşük 
gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet sağlayan mobil iletişim teknolojisidir. Daha 
önceki nesillere göre çok daha yüksek veri hızı temeline dayanan, herhangi bir zamanda, herhangi bir 
yerde, ses, veri ve akan çoklu kitle iletişiminin kullanıcılara hizmet verebileceği, ayrıca yüksek 
çözünürlük imkanı sunan, uçtan uca IP çözümü sağlayan 4.5G teknolojisi ile birlikte mobil internet 
hızı yüksek oranda artmakta ve büyük boyutlu dosyalar çok daha kısa sürede indirilebilmektedir.

Her ne kadar, dünyada henüz 5G hizmeti yaygın olarak kullanılmamakta ve bazı ülkeler yeni yeni 5G 
testleri gerçekleştirerek tam kullanım zemini hazırlıyor olsa da genel bir kabul artık küresel ölçekt
teknolojisine çok fazla yatırım yapılmadığıdır. Ülkemizde de bu anlayıştan hareketle, geçtiğimiz yıl 
yasal düzenlemesi gerçekleştirilip bu yıl sunulmaya başlaması beklenilen 4G hizmeti yerine 5G’nin bir 
adım öncesi olan 4.5G hizmeti için düğmeye basılmıştır. 4G şartnamesiyle ilgili yapılan son 
değişikliğin ardından, 26.08.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 4.5G 
IMT Advanced Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi gerçekleştirilmiş ve 4.5G 

yapılmıştır. İhaleye göre, yetkilendirilen işletmeciler fiilen IMT hizmetleri 
sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinde başlamış olup, kazanan şirketler 30 Nisan 2029 tarihine kadar IMT 
hizmetlerini sunma hakkını elde etmiştir (BTK, 2016b, s.22). 

da, “daha yüksek hız, daha fazla kapasite, daha iyi performans” vaat eden 4.5G 
teknolojisi ile uyumlu cep telefonu modeli ve yine uyumlu sim kart sahibi olan tüketicilere 4.5G 
hizmetinin fiili olarak sunulduğunu söylemek mümkündür. 4.5G için kapsama, 4.5G 
4.5G uyumlu sim kart ve telefon tercihi (telefonda 4.5G sinyali için LTE seçeneği seçilmelidir) olmak 
üzere dört temel önkoşul sağlanmalıdır. 

sayısı 26.477.929’dur (BTK, 2016c, s.39). Aynı yılın Mayıs ayı itibarıyla 4.5G abone sayısının 12 
olduğu düşünülürse, altı ay içerisinde ülkemizde bu hizmetin ne denli hızla yayıldığı 

Mobil iletişim teknolojilerinde gelişmeler nesil (generation) kavramıyla açıklanmaktadır Cep telefonu 
letişim sistemleri 1G, 2G, 2.5G, 3G, 4G ve 5G’den oluşmaktadır. Bugün International Mobile 

Advanced) teknolojisi olarak bilinen ve ülkemizde 4.5G olarak 
olojilerinin devamı 

niteliğindedir. 4.5G mobil telefonlar üzerinden yüksek hızlı genişbant hizmetler sunmak üzere 
geliştirilen ve tamamen veri tabanlı şebeke yapısına sahip dördüncü nesil ve devamı mobil haberleşme 

016, s.86). 4G’ye bağlı LTE (Long Term Evaluation 
Advanced) teknolojisi ilk olarak Japonya’da (2004) NTT DoCoMo firması tarafından duyurulmuştur. 
5 yıl sonra 17.08.2009 tarihinde ilk 4G testi dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden 

fından yapılmış; ABD’nin Boston ve Seattle kentleri arasındaki test başarıyla 
tamamlanmıştır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2011, s. 26). Bu sistem, mobil haberleşme şebekelerinde 

bant gereksinimlerini 
karşılama adına ITU tarafından standartlaştırılmış olup 3GPP tarafından geliştirilen LTE/LTE-A ve 
IEEE tarafından geliştirilen mobile WiMAX 2.0 (802.16m) teknolojisi 4G teknolojileri arasında 

l mobil telekomünikasyon teknolojilerinden 4.5G daha yüksek hızda, daha düşük 
gecikme süresi ve yüksek kapasitede mobil internet sağlayan mobil iletişim teknolojisidir. Daha 

anda, herhangi bir 
yerde, ses, veri ve akan çoklu kitle iletişiminin kullanıcılara hizmet verebileceği, ayrıca yüksek 
çözünürlük imkanı sunan, uçtan uca IP çözümü sağlayan 4.5G teknolojisi ile birlikte mobil internet 

yutlu dosyalar çok daha kısa sürede indirilebilmektedir. 

Her ne kadar, dünyada henüz 5G hizmeti yaygın olarak kullanılmamakta ve bazı ülkeler yeni yeni 5G 
testleri gerçekleştirerek tam kullanım zemini hazırlıyor olsa da genel bir kabul artık küresel ölçekte 4G 
teknolojisine çok fazla yatırım yapılmadığıdır. Ülkemizde de bu anlayıştan hareketle, geçtiğimiz yıl 
yasal düzenlemesi gerçekleştirilip bu yıl sunulmaya başlaması beklenilen 4G hizmeti yerine 5G’nin bir 

mıştır. 4G şartnamesiyle ilgili yapılan son 
değişikliğin ardından, 26.08.2015 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 4.5G 
IMT Advanced Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi gerçekleştirilmiş ve 4.5G 

yapılmıştır. İhaleye göre, yetkilendirilen işletmeciler fiilen IMT hizmetleri 
sunumuna 1 Nisan 2016 tarihinde başlamış olup, kazanan şirketler 30 Nisan 2029 tarihine kadar IMT 

da, “daha yüksek hız, daha fazla kapasite, daha iyi performans” vaat eden 4.5G 
teknolojisi ile uyumlu cep telefonu modeli ve yine uyumlu sim kart sahibi olan tüketicilere 4.5G 
hizmetinin fiili olarak sunulduğunu söylemek mümkündür. 4.5G için kapsama, 4.5G uyumlu cihaz, 
4.5G uyumlu sim kart ve telefon tercihi (telefonda 4.5G sinyali için LTE seçeneği seçilmelidir) olmak 
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3. Tüketici Gözünden 4.5G Üzerine Bir Araştırma 

3.1. Araştırmanın Kapsamı 

Mobil iletişim reklamları, gerek ulaştığı kitlenin büyüklüğü gerekse sektördeki oyuncuların yaptığı 
yatırımlardan dolayı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de üzerine yoğunlaşılması gereken bir 
alandır.  Bu araştırmanın temel amacı, tüketicilerin algısında 4.5G hizmeti ve rek
şekillendiği araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, reklamların tüketicilerin algılarında nasıl yer ettiği, 
bu hizmeti ne derece kullandıkları, mobil iletişim reklamlarından ne anladıkları ve genel olarak 
reklamların tüketicilerin satın alma karar ve davranışları üzerindeki etkinliği ile tüm bu unsurların 
tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği sorularına yanıt aranmıştır.

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Türkiye genelinde reklamları farklı mecra
kullanan 15-70 yaş arası kişilerden oluşmaktadır. Evreni temsil etmek için ise, tesadüfi örnekleme 
yöntemi ile 300 kişilik bir örneklem grubu belirlenmiştir.  Ana kütlenin büyüklüğü nedeni ile 
tamamına ulaşmak gerek maliyet, gerekse zaman sınırlılığı nedeniyle olanaksız olduğundan araştırma 
örneklem grup üzerinde yapılmıştır. Araştırma, konu bakımından tüketicilerin gözünden 4.5G 
reklamlarının nasıl şekillendiği alt konusu ile sınırlıdır. 

3.3. Yöntem 

Araştırmada veri toplama şekli olarak 33 soruluk anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yönteminin 
tercih edilmesindeki temel amaç, verilerin daha etkin ve güvenilir şekilde toplanmasının 
sağlanmasıdır. Katılımcıların demografik verilerini elde edebilmek ve onların gözünden 4.5G’n
anlam ifade ettiğini anlamaya yönelik sorular sorulmuştur.

Ayrıca anket kapsamında, reklamların tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ölçmek 
amacıyla 5 dereceli likert tipi soru (katılıyorum, biraz katılıyorum, kararsızım, pek katılm
katılmıyorum) sorulmuş, ayrıca katılımcılara mobil iletişim reklamlarında en çok dikkatlerini çeken 
unsurların ne olduğuna dair sıralama soruları yönetilmiştir. Böylece anket soruları tüketicilerin mobil 
iletişim reklamları ve 4.5G reklamlarını tük
Cevapların değerlendirilmesinde ve gruplandırılmasında SPSS programından yararlanılmıştır.

4. Araştırma Bulguları 

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Araştırmaya katılanların yaş durumuna bakıldığında %48,67’lik oran ile ankette en çok 25
katılımcının yer aldığı görülmektedir. Mobil iletişim hizmetlerini en sık kullanan bir diğer kitle olan 
15-24 yaş arası kesimin de bu ankette (toplam olar
söylemek mümkündür.  
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3. Tüketici Gözünden 4.5G Üzerine Bir Araştırma  

rı, gerek ulaştığı kitlenin büyüklüğü gerekse sektördeki oyuncuların yaptığı 
yatırımlardan dolayı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de üzerine yoğunlaşılması gereken bir 
alandır.  Bu araştırmanın temel amacı, tüketicilerin algısında 4.5G hizmeti ve reklamlarının nasıl 
şekillendiği araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, reklamların tüketicilerin algılarında nasıl yer ettiği, 
bu hizmeti ne derece kullandıkları, mobil iletişim reklamlarından ne anladıkları ve genel olarak 

a karar ve davranışları üzerindeki etkinliği ile tüm bu unsurların 
tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği sorularına yanıt aranmıştır.

Araştırmanın evreni Türkiye genelinde reklamları farklı mecralardan takip eden ve cep telefonu 
70 yaş arası kişilerden oluşmaktadır. Evreni temsil etmek için ise, tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile 300 kişilik bir örneklem grubu belirlenmiştir.  Ana kütlenin büyüklüğü nedeni ile 
t, gerekse zaman sınırlılığı nedeniyle olanaksız olduğundan araştırma 

örneklem grup üzerinde yapılmıştır. Araştırma, konu bakımından tüketicilerin gözünden 4.5G 
reklamlarının nasıl şekillendiği alt konusu ile sınırlıdır.  

ma şekli olarak 33 soruluk anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yönteminin 
tercih edilmesindeki temel amaç, verilerin daha etkin ve güvenilir şekilde toplanmasının 
sağlanmasıdır. Katılımcıların demografik verilerini elde edebilmek ve onların gözünden 4.5G’n
anlam ifade ettiğini anlamaya yönelik sorular sorulmuştur. 

Ayrıca anket kapsamında, reklamların tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ölçmek 
amacıyla 5 dereceli likert tipi soru (katılıyorum, biraz katılıyorum, kararsızım, pek katılm
katılmıyorum) sorulmuş, ayrıca katılımcılara mobil iletişim reklamlarında en çok dikkatlerini çeken 
unsurların ne olduğuna dair sıralama soruları yönetilmiştir. Böylece anket soruları tüketicilerin mobil 
iletişim reklamları ve 4.5G reklamlarını tüketicilerin nasıl gördüğünü çözümlemeye çalışmıştır.  
Cevapların değerlendirilmesinde ve gruplandırılmasında SPSS programından yararlanılmıştır.

4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılanların yaş durumuna bakıldığında %48,67’lik oran ile ankette en çok 25
katılımcının yer aldığı görülmektedir. Mobil iletişim hizmetlerini en sık kullanan bir diğer kitle olan 

24 yaş arası kesimin de bu ankette (toplam olarak) %32,34’lük bir oranla ikinci sırada yer aldığını 

rı, gerek ulaştığı kitlenin büyüklüğü gerekse sektördeki oyuncuların yaptığı 
yatırımlardan dolayı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de üzerine yoğunlaşılması gereken bir 

lamlarının nasıl 
şekillendiği araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, reklamların tüketicilerin algılarında nasıl yer ettiği, 
bu hizmeti ne derece kullandıkları, mobil iletişim reklamlarından ne anladıkları ve genel olarak 

a karar ve davranışları üzerindeki etkinliği ile tüm bu unsurların 
tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği sorularına yanıt aranmıştır. 

lardan takip eden ve cep telefonu 
70 yaş arası kişilerden oluşmaktadır. Evreni temsil etmek için ise, tesadüfi örnekleme 

yöntemi ile 300 kişilik bir örneklem grubu belirlenmiştir.  Ana kütlenin büyüklüğü nedeni ile 
t, gerekse zaman sınırlılığı nedeniyle olanaksız olduğundan araştırma 

örneklem grup üzerinde yapılmıştır. Araştırma, konu bakımından tüketicilerin gözünden 4.5G 

ma şekli olarak 33 soruluk anket yöntemi kullanılmıştır. Anket yönteminin 
tercih edilmesindeki temel amaç, verilerin daha etkin ve güvenilir şekilde toplanmasının 
sağlanmasıdır. Katılımcıların demografik verilerini elde edebilmek ve onların gözünden 4.5G’nin ne 

Ayrıca anket kapsamında, reklamların tüketicilerin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ölçmek 
amacıyla 5 dereceli likert tipi soru (katılıyorum, biraz katılıyorum, kararsızım, pek katılmıyorum, 
katılmıyorum) sorulmuş, ayrıca katılımcılara mobil iletişim reklamlarında en çok dikkatlerini çeken 
unsurların ne olduğuna dair sıralama soruları yönetilmiştir. Böylece anket soruları tüketicilerin mobil 

eticilerin nasıl gördüğünü çözümlemeye çalışmıştır.  
Cevapların değerlendirilmesinde ve gruplandırılmasında SPSS programından yararlanılmıştır. 

Araştırmaya katılanların yaş durumuna bakıldığında %48,67’lik oran ile ankette en çok 25-34 yaş arası 
katılımcının yer aldığı görülmektedir. Mobil iletişim hizmetlerini en sık kullanan bir diğer kitle olan 

ak) %32,34’lük bir oranla ikinci sırada yer aldığını 
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Grafik 1. Katılımcıların Eğitim Düzeyi

Ankete katılanların eğitim düzeyine bakıldığında, büyük bir çoğunluğu (%87,66) yükseköğrenim 
görmüş kişilerin oluşturduğu görülmektedir.

Ayrıca gelir durumuna bakıldığında, katılımcıların %27,67’si 2016 yılı için belirlenen asgari ücret 
düzeyi olan 1300 TL eşiğinden daha az bir gelire sahiptir. Bunun bir nedeni, araştırmaya katılanların 
yüzde %28,67’sinin öğrenci olmaları hususudur. Öte yandan,
gelire sahiptir. 
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Katılımcıların Eğitim Düzeyi 

Ankete katılanların eğitim düzeyine bakıldığında, büyük bir çoğunluğu (%87,66) yükseköğrenim 
görmüş kişilerin oluşturduğu görülmektedir. 

ca gelir durumuna bakıldığında, katılımcıların %27,67’si 2016 yılı için belirlenen asgari ücret 
düzeyi olan 1300 TL eşiğinden daha az bir gelire sahiptir. Bunun bir nedeni, araştırmaya katılanların 
yüzde %28,67’sinin öğrenci olmaları hususudur. Öte yandan, 300 kişiden 26’sı 6000 TL ve üzeri 
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Ankete katılanların eğitim düzeyine bakıldığında, büyük bir çoğunluğu (%87,66) yükseköğrenim 

ca gelir durumuna bakıldığında, katılımcıların %27,67’si 2016 yılı için belirlenen asgari ücret 
düzeyi olan 1300 TL eşiğinden daha az bir gelire sahiptir. Bunun bir nedeni, araştırmaya katılanların 

300 kişiden 26’sı 6000 TL ve üzeri 
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Araştırmaya katılanların meslekleri yukarıda yer alan Tablo 2’de özetlenmiştir. Meslekle ilgili ankette 
yer alan çoktan seçmeli soruda işaretlenmeyen yalnız iki meslek, esnaf ve polistir. Dolayısıyla anketin 
pek çok meslekten kişiye ulaştığı ve katı
söylenebilir. Burada çoğunluğu sırasıyla %28 ve %18 ile öğrenci ve kamu görevlileri oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, katılımcıların %98’i akıllı telefon kullanmaktadır. Ayrıca, katılımcıların %4,67’si h
0-4 yıldır cep telefonu kullandıklarını ifade ederken, %25,33’ü 15
kullanmaktadır. Çoğunluğu (%40,33) oluşturan kesim ise 10

4.2. Katılımcıların 4.5G Hizmet Bilinci ve Kullanımı

Araştırma sırasında 4.5G hizmeti ile ilgili sorulara geçilmeden önce, katılımcılara ilk etapta cep 
telefonlarının 4.5G uyumlu olup olmadığı sorulmuştur. 300 kişiden 204’ü cep telefonlarının 4.5G’ye 
uyumlu olduğunu belirtirken 81 kişi uyumlu olmadığını ifade etmiştir. B
birinin “Fikrim yok” olarak düzenlenmesinin sebebi hipotezlerden birinin tüketicilerin bu hizmet ile 
ilgili henüz tam olarak bilgi sahibi olmadığı hususudur. Nitekim 300 kişiden 15’i bu soruya 
yok” yanıtı vererek, cep telefonlarının bu özelliği olup olmadığını dahi bilmediklerini göstermiştir.

Katılımcılara 4.5G hizmeti ile ilgili ne kadar bilgi sahibi olduklarını anlamak için sorulan 
denilince aklınıza ilk gelen nedir?” 
230 kez tekrar edilmiştir, 1’er kez de kelimenin Arapçası olan “sürat” ve İngilizcesi olan “speed” 
kavramları kullanılarak, 300 kişiden 232’sinin 4.5G denilince ilk aklına gelenin “hız” olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Hız cevabı veren 2
eski teknolojileri kıyaslayan bir derecelendirme ifadesi belirtmiştir. Bunun yanı sıra bir katılımcı 
“daha geniş kapsama alanı” derken, bir katılımcı da zihninde ilk canlananın 
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 300 katılımcıdan 9’u ilk aklına gelenin 4G teknolojisi olduğunu 
belirtmiştir.  

Bununla birlikte, anket bulgularına göre, 300 katılımcıdan 155’i (neredeyse yarısı) bu teknolojiye dair, 
diğer mobil iletişim teknolojilerinden daha hızlı olduğunu, daha yüksek hızda veri indirme ve yükleme 
gerçekleştirileceğini, daha hızlı iletişim sağlan
hakkında fikir veya bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Daha detaylı bir analiz yapıldığında ise, 300 
katılımcıdan 12’sinin “hızlı ama pahalı olduğu”
şeklinde hem hıza hem maliyete vurgu yaptıkları görülmektedir. 5’i ise hız konusuna değinmeyip 
yalnızca fatura veya kota/paket aşımına vurgu yapmıştır. 

Diğer taraftan, katılımcılara 4.5G’yi aktif olarak kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Araşt
katılan 300 kişi arasında 

 “Hayır, hiç kullanmadım” yanıtını veren 121

 “4.5G’ye geçtim ama aktif olarak kullanmıyorum” 

 “Evet, aktif olarak kullanıyorum” 

 “Fikrim yok” diyen 13 kişi bulunmaktadır. 
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Araştırmaya katılanların meslekleri yukarıda yer alan Tablo 2’de özetlenmiştir. Meslekle ilgili ankette 
yer alan çoktan seçmeli soruda işaretlenmeyen yalnız iki meslek, esnaf ve polistir. Dolayısıyla anketin 
pek çok meslekten kişiye ulaştığı ve katılımcıların profilinde çeşitlilik sağlanmaya çalışıldığı 
söylenebilir. Burada çoğunluğu sırasıyla %28 ve %18 ile öğrenci ve kamu görevlileri oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, katılımcıların %98’i akıllı telefon kullanmaktadır. Ayrıca, katılımcıların %4,67’si h

4 yıldır cep telefonu kullandıklarını ifade ederken, %25,33’ü 15-19 senedir cep telefonu 
kullanmaktadır. Çoğunluğu (%40,33) oluşturan kesim ise 10-14 yıldır telefon kullanmaktadır.  

4.2. Katılımcıların 4.5G Hizmet Bilinci ve Kullanımı 

asında 4.5G hizmeti ile ilgili sorulara geçilmeden önce, katılımcılara ilk etapta cep 
telefonlarının 4.5G uyumlu olup olmadığı sorulmuştur. 300 kişiden 204’ü cep telefonlarının 4.5G’ye 
uyumlu olduğunu belirtirken 81 kişi uyumlu olmadığını ifade etmiştir. Burada yanıt seçeneklerinden 

olarak düzenlenmesinin sebebi hipotezlerden birinin tüketicilerin bu hizmet ile 
ilgili henüz tam olarak bilgi sahibi olmadığı hususudur. Nitekim 300 kişiden 15’i bu soruya 

lefonlarının bu özelliği olup olmadığını dahi bilmediklerini göstermiştir.

Katılımcılara 4.5G hizmeti ile ilgili ne kadar bilgi sahibi olduklarını anlamak için sorulan 
 sorusunun yanıtları analiz edilmiştir. Bu bağlamda, “Hız” kelimesi 

230 kez tekrar edilmiştir, 1’er kez de kelimenin Arapçası olan “sürat” ve İngilizcesi olan “speed” 
kavramları kullanılarak, 300 kişiden 232’sinin 4.5G denilince ilk aklına gelenin “hız” olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Hız cevabı veren 232 kişiden 18’i de “daha hızlı internet” şeklinde bu hizmet ile 
eski teknolojileri kıyaslayan bir derecelendirme ifadesi belirtmiştir. Bunun yanı sıra bir katılımcı 

derken, bir katılımcı da zihninde ilk canlananın “daha iyi çekim
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 300 katılımcıdan 9’u ilk aklına gelenin 4G teknolojisi olduğunu 

Bununla birlikte, anket bulgularına göre, 300 katılımcıdan 155’i (neredeyse yarısı) bu teknolojiye dair, 
diğer mobil iletişim teknolojilerinden daha hızlı olduğunu, daha yüksek hızda veri indirme ve yükleme 
gerçekleştirileceğini, daha hızlı iletişim sağlanacağını bildiklerini ifade etmiştir. 70’i ise bu konu 
hakkında fikir veya bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Daha detaylı bir analiz yapıldığında ise, 300 

“hızlı ama pahalı olduğu”, “internet hızını arttırıcı ve faturaları kabar
şeklinde hem hıza hem maliyete vurgu yaptıkları görülmektedir. 5’i ise hız konusuna değinmeyip 
yalnızca fatura veya kota/paket aşımına vurgu yapmıştır.  

Diğer taraftan, katılımcılara 4.5G’yi aktif olarak kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Araşt

yanıtını veren 121 

“4.5G’ye geçtim ama aktif olarak kullanmıyorum” yanıtını veren 68 

“Evet, aktif olarak kullanıyorum” yanıtını veren 98 kişi  

diyen 13 kişi bulunmaktadır.  

Araştırmaya katılanların meslekleri yukarıda yer alan Tablo 2’de özetlenmiştir. Meslekle ilgili ankette 
yer alan çoktan seçmeli soruda işaretlenmeyen yalnız iki meslek, esnaf ve polistir. Dolayısıyla anketin 

lımcıların profilinde çeşitlilik sağlanmaya çalışıldığı 
söylenebilir. Burada çoğunluğu sırasıyla %28 ve %18 ile öğrenci ve kamu görevlileri oluşturmaktadır. 
Diğer yandan, katılımcıların %98’i akıllı telefon kullanmaktadır. Ayrıca, katılımcıların %4,67’si henüz 

19 senedir cep telefonu 
14 yıldır telefon kullanmaktadır.   

asında 4.5G hizmeti ile ilgili sorulara geçilmeden önce, katılımcılara ilk etapta cep 
telefonlarının 4.5G uyumlu olup olmadığı sorulmuştur. 300 kişiden 204’ü cep telefonlarının 4.5G’ye 

urada yanıt seçeneklerinden 
olarak düzenlenmesinin sebebi hipotezlerden birinin tüketicilerin bu hizmet ile 

ilgili henüz tam olarak bilgi sahibi olmadığı hususudur. Nitekim 300 kişiden 15’i bu soruya “Fikrim 
lefonlarının bu özelliği olup olmadığını dahi bilmediklerini göstermiştir. 

Katılımcılara 4.5G hizmeti ile ilgili ne kadar bilgi sahibi olduklarını anlamak için sorulan “4.5G 
lamda, “Hız” kelimesi 

230 kez tekrar edilmiştir, 1’er kez de kelimenin Arapçası olan “sürat” ve İngilizcesi olan “speed” 
kavramları kullanılarak, 300 kişiden 232’sinin 4.5G denilince ilk aklına gelenin “hız” olduğu 

32 kişiden 18’i de “daha hızlı internet” şeklinde bu hizmet ile 
eski teknolojileri kıyaslayan bir derecelendirme ifadesi belirtmiştir. Bunun yanı sıra bir katılımcı 

“daha iyi çekim gücü” 
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 300 katılımcıdan 9’u ilk aklına gelenin 4G teknolojisi olduğunu 

Bununla birlikte, anket bulgularına göre, 300 katılımcıdan 155’i (neredeyse yarısı) bu teknolojiye dair, 
diğer mobil iletişim teknolojilerinden daha hızlı olduğunu, daha yüksek hızda veri indirme ve yükleme 

acağını bildiklerini ifade etmiştir. 70’i ise bu konu 
hakkında fikir veya bilgi sahibi olmadıklarını belirtmiştir. Daha detaylı bir analiz yapıldığında ise, 300 

“internet hızını arttırıcı ve faturaları kabarttırıcı” 
şeklinde hem hıza hem maliyete vurgu yaptıkları görülmektedir. 5’i ise hız konusuna değinmeyip 

Diğer taraftan, katılımcılara 4.5G’yi aktif olarak kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur. Araştırmaya 
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Grafik 2. 4.5G Kullanımının Sonuçları

Ayrıca, SPSS programının çoklu yanıt analizi özelliğinin kullanıldığı bir diğer soru da “
sizin için ne gibi sonuçlar doğurdu? (En fazla 3 seçenek işaretleyiniz)”
yanıtlarda yalnızca olumlu sonuçlar üzerine değil, tüketicilerin fatura veya şarj kaygılarına yönelik 
sonuçlar da karışık sırada yer almıştır. Anket kapsamında soruyu yanıtlayan 160 katılımcıdan 397 
cevap elde edilmiştir. Bu neredeyse katılımcı başına 2 ve üzeri yan
yanıtlayan katılımcıların 107 kez 4.5G sonrası internette daha hızlı gezinmeye ve dosyaları daha hızlı 
indirmeye başladığını ifade ettikleri görülürken, tüketiciler 85 kez cep telefonu şarjlarının hızla 
tükenmeye başladıklarından şikayetçi olduklarını belirtmiştir. Dolayısıyla olumlu sonuçların başında 
internette daha hızlı dolaşma olanağı gelirken, olumsuz sonuçların ilk sırasında şarj sorunu yer 
almaktadır. 

4.3. Katılımcıların Reklamlar Konusundaki Tutum ve Davranışları

Araştırmaya katılankişilerin çoğunluğunun televizyonda reklam yayınlanmaya başladığında genellikle 
izlemedikleri görülürken, daha önce reklamını gördükleri bir ürünü benzerlerinden daha güvenilir 
bulma konusunda kararsız oldukları göze çarpmaktadır. Katılımcılar
reklamlarına ilişkin tutumlarını anlamaya yönelik sorular da yöneltilmiştir. GSM reklamlarının 
tüketicileri genellikle doğru bilgilendirmesi konusuna “pek katılmadıkları” görülürken, “
reklamlarında yer alan iddialar genellikle ger
sergiledikleri söylenmelidir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu reklamlarda yer alan altyazıları 
okuyabilme konusuna katılmadıklarını ifade etmiştir. 
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Ayrıca, SPSS programının çoklu yanıt analizi özelliğinin kullanıldığı bir diğer soru da “
sizin için ne gibi sonuçlar doğurdu? (En fazla 3 seçenek işaretleyiniz)” sorusudur. Burada hazırlanan 

yalnızca olumlu sonuçlar üzerine değil, tüketicilerin fatura veya şarj kaygılarına yönelik 
sonuçlar da karışık sırada yer almıştır. Anket kapsamında soruyu yanıtlayan 160 katılımcıdan 397 
cevap elde edilmiştir. Bu neredeyse katılımcı başına 2 ve üzeri yanıta denk gelmektedir. Soruyu 
yanıtlayan katılımcıların 107 kez 4.5G sonrası internette daha hızlı gezinmeye ve dosyaları daha hızlı 
indirmeye başladığını ifade ettikleri görülürken, tüketiciler 85 kez cep telefonu şarjlarının hızla 

an şikayetçi olduklarını belirtmiştir. Dolayısıyla olumlu sonuçların başında 
internette daha hızlı dolaşma olanağı gelirken, olumsuz sonuçların ilk sırasında şarj sorunu yer 
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rmaya katılankişilerin çoğunluğunun televizyonda reklam yayınlanmaya başladığında genellikle 
izlemedikleri görülürken, daha önce reklamını gördükleri bir ürünü benzerlerinden daha güvenilir 
bulma konusunda kararsız oldukları göze çarpmaktadır. Katılımcılara spesifik olarak GSM 
reklamlarına ilişkin tutumlarını anlamaya yönelik sorular da yöneltilmiştir. GSM reklamlarının 
tüketicileri genellikle doğru bilgilendirmesi konusuna “pek katılmadıkları” görülürken, “
reklamlarında yer alan iddialar genellikle gerçekçidir” ifadesi konusunda da aynı tutumu 
sergiledikleri söylenmelidir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu reklamlarda yer alan altyazıları 
okuyabilme konusuna katılmadıklarını ifade etmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrıca, SPSS programının çoklu yanıt analizi özelliğinin kullanıldığı bir diğer soru da “4.5G kullanımı 
sorusudur. Burada hazırlanan 

yalnızca olumlu sonuçlar üzerine değil, tüketicilerin fatura veya şarj kaygılarına yönelik 
sonuçlar da karışık sırada yer almıştır. Anket kapsamında soruyu yanıtlayan 160 katılımcıdan 397 

ıta denk gelmektedir. Soruyu 
yanıtlayan katılımcıların 107 kez 4.5G sonrası internette daha hızlı gezinmeye ve dosyaları daha hızlı 
indirmeye başladığını ifade ettikleri görülürken, tüketiciler 85 kez cep telefonu şarjlarının hızla 

an şikayetçi olduklarını belirtmiştir. Dolayısıyla olumlu sonuçların başında 
internette daha hızlı dolaşma olanağı gelirken, olumsuz sonuçların ilk sırasında şarj sorunu yer 

rmaya katılankişilerin çoğunluğunun televizyonda reklam yayınlanmaya başladığında genellikle 
izlemedikleri görülürken, daha önce reklamını gördükleri bir ürünü benzerlerinden daha güvenilir 

a spesifik olarak GSM 
reklamlarına ilişkin tutumlarını anlamaya yönelik sorular da yöneltilmiştir. GSM reklamlarının 
tüketicileri genellikle doğru bilgilendirmesi konusuna “pek katılmadıkları” görülürken, “GSM 

ifadesi konusunda da aynı tutumu 
sergiledikleri söylenmelidir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğu reklamlarda yer alan altyazıları 
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İfadeler  
Reklamlar bir ürün/hizmeti satın alma kararımı etkiler.
Reklamlarda yer alan iddialar benim markaya yaklaşımımı etkiler.
Reklamlarda yer alan ifadelerin bilimsel dayanağı olup olmadığı benim 
için önemlidir.  
Reklamlarda yer alan iddialar genellikle gerçekçidir.
Televizyonda reklam yayınlanmaya başladığında genellikle izlerim.
İnternet reklamlarına denk geldiğimde kapatırım.
Reklamlarda yer alan altyazılara dikkat ederim.
Tanıtımlarından etkilenerek bir ürün/hizmete karşı satın alma 
davranışında bulunduğum oldu.  
GSM reklamları tüketicileri genellikle doğru bilgilendirmektedir.
Daha önce reklamını gördüğüm bir ürünü be
bulurum. 
Reklamlarda yer alan altyazıları okuyabilirim.
Caddede yürürken/arabada açıkhava tanıtımlarına (billboard) dikkat 
ederim. 
GSM reklamlarında yer alan iddialar genellikle 

Tablo 3. Katılımcıların Reklamlar Konusundaki Tutum ve Davranışları

SPSS programında çıkan sonuçlara göre 
olmadığı benim için önemlidir” ifadesine en yüksek derecelendirme olan “katılıyorum” yanıtını veren 
198 katılımcıdan 127’si (%64,1) üniversite eğitim düzeyine sahip kişilerdir. Buradan reklamlarda yer 
alan iddiaların bilimsel araştırma veya raporlarla desteklenmesini önemsemek ile eğit
arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Benzer şekilde 
kapatırım” ifadesine “katılıyorum” yanıtını veren 233 kişiden 74’ü aylık mobil internet kullanımı 
yüksek olan katılımcılardır.  Diğer taraftan,
ifadesine katılımcıların çoğunluğu “pek katılmıyorum” yanıt vermiştir. Bu ifadeye pek katılmayan 130 
kişiden 107’si, bir diğer deyişle %82’si 18
internet kullanımının daha yoğun olduğu ve reklamlarda yer alan iddiaları destekleyecek diğer 
unsurları daha fazla araştırabilecekleri düşünüldüğünde, reklamın hemen yayınlandığı esnada yer alan 
iddiaları çok inandırıcı/gerçekçi bulmamaları muhtemeldir. 

4.4. Katılımcıların Reklamlar ve 4.5G Reklamlarına Bakışı 

Katılımcılara Reklam Kurulu gündemine gelen üç operatörün 4.5G hizmeti tanıtımına ilişkin 
yayınladıkları farklı reklam örnekleri gösterilerek, söz konusu reklamlardan hangisinin en çok 
akıllarında kaldığı sorulmuştur.  
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Likert-tipi cevaplar 
ürün/hizmeti satın alma kararımı etkiler. Biraz katılıyorum  

Reklamlarda yer alan iddialar benim markaya yaklaşımımı etkiler. Biraz katılıyorum 
Reklamlarda yer alan ifadelerin bilimsel dayanağı olup olmadığı benim Katılıyorum 

a yer alan iddialar genellikle gerçekçidir.  Pek katılmıyorum 
Televizyonda reklam yayınlanmaya başladığında genellikle izlerim. Katılmıyorum 
İnternet reklamlarına denk geldiğimde kapatırım. Katılıyorum 
Reklamlarda yer alan altyazılara dikkat ederim. Biraz katılıyorum 
Tanıtımlarından etkilenerek bir ürün/hizmete karşı satın alma Biraz katılıyorum 

GSM reklamları tüketicileri genellikle doğru bilgilendirmektedir. Pek katılmıyorum 
Daha önce reklamını gördüğüm bir ürünü benzerlerinden daha güvenilir Kararsızım 

Reklamlarda yer alan altyazıları okuyabilirim.  Katılmıyorum 
Caddede yürürken/arabada açıkhava tanıtımlarına (billboard) dikkat Biraz katılıyorum 

GSM reklamlarında yer alan iddialar genellikle gerçekçidir.  Pek katılmıyorum 

Katılımcıların Reklamlar Konusundaki Tutum ve Davranışları 

SPSS programında çıkan sonuçlara göre “reklamlarda yer alan ifadelerin bilimsel dayanağı olup 
ifadesine en yüksek derecelendirme olan “katılıyorum” yanıtını veren 

198 katılımcıdan 127’si (%64,1) üniversite eğitim düzeyine sahip kişilerdir. Buradan reklamlarda yer 
alan iddiaların bilimsel araştırma veya raporlarla desteklenmesini önemsemek ile eğit
arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. Benzer şekilde “internet reklamlarına denk geldiğimde 

ifadesine “katılıyorum” yanıtını veren 233 kişiden 74’ü aylık mobil internet kullanımı 
yüksek olan katılımcılardır.  Diğer taraftan, “reklamlarda yer alan iddialar genellikle gerçekçidir”
ifadesine katılımcıların çoğunluğu “pek katılmıyorum” yanıt vermiştir. Bu ifadeye pek katılmayan 130 
kişiden 107’si, bir diğer deyişle %82’si 18-34 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. Bu yaş grubunun 
nternet kullanımının daha yoğun olduğu ve reklamlarda yer alan iddiaları destekleyecek diğer 

unsurları daha fazla araştırabilecekleri düşünüldüğünde, reklamın hemen yayınlandığı esnada yer alan 
iddiaları çok inandırıcı/gerçekçi bulmamaları muhtemeldir.  

4. Katılımcıların Reklamlar ve 4.5G Reklamlarına Bakışı  

Katılımcılara Reklam Kurulu gündemine gelen üç operatörün 4.5G hizmeti tanıtımına ilişkin 
yayınladıkları farklı reklam örnekleri gösterilerek, söz konusu reklamlardan hangisinin en çok 

 

“reklamlarda yer alan ifadelerin bilimsel dayanağı olup 
ifadesine en yüksek derecelendirme olan “katılıyorum” yanıtını veren 

198 katılımcıdan 127’si (%64,1) üniversite eğitim düzeyine sahip kişilerdir. Buradan reklamlarda yer 
alan iddiaların bilimsel araştırma veya raporlarla desteklenmesini önemsemek ile eğitim düzeyi 

“internet reklamlarına denk geldiğimde 
ifadesine “katılıyorum” yanıtını veren 233 kişiden 74’ü aylık mobil internet kullanımı 

“reklamlarda yer alan iddialar genellikle gerçekçidir” 
ifadesine katılımcıların çoğunluğu “pek katılmıyorum” yanıt vermiştir. Bu ifadeye pek katılmayan 130 

34 yaş arası gençlerden oluşmaktadır. Bu yaş grubunun 
nternet kullanımının daha yoğun olduğu ve reklamlarda yer alan iddiaları destekleyecek diğer 

unsurları daha fazla araştırabilecekleri düşünüldüğünde, reklamın hemen yayınlandığı esnada yer alan 

Katılımcılara Reklam Kurulu gündemine gelen üç operatörün 4.5G hizmeti tanıtımına ilişkin 
yayınladıkları farklı reklam örnekleri gösterilerek, söz konusu reklamlardan hangisinin en çok 
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Şekil 1. Operatörlerin 4.5G Reklam Örnekleri

Yukarıda yer alan 8 seçenek dışında, katılımcıların aklında başka reklamların da kalma ihtimaline 
karşı “diğer” seçeneği hazırlanmıştır. Anket sonuçlarına göre Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait 
“Turkcell 4.5G ile Mobil İnternette Ultra Hız Devrimi B
katılımcıların en çok aklında kalan (%38,7) reklam olmuştur. İkinci sırada Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait “4BucakG” başlıklı reklamlar yer almaktadır. Diğer reklamların akılda 
kalma oranları ise birbirine yakın sayı
yaratıcılığının tüketicilerin algısı ve dikkatini çekmesi anlamında etkili olduğudur. Nitekim 4BucakG 
reklamında kültürümüzde önemli yer tutan halkoyunlarının farklı yörelerden örneklerle sergil
görülmektedir. “4 Buçuk G” veya “4 Nokta 5G” yerine “4BucakG” kavramsallaştırması kullanılarak 
dilimizde “her yer, her taraf” anlamına gelen “dört bucak” kavramına atıfta bulunulmuş ve bu ifade ile 
ülkenin her yerinde bu hizmetin tüketicilere firma 
istendiği söylenebilir.  

Diğer yandan, katılımcılara sorulan 
reklam eşleştirmelerini gerekçelendirmeleri istenmiştir.

Grafik 3. 4.5G Reklamlarının “En Çok Akılda Kalan Reklam Olma” Gerekçesi
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Operatörlerin 4.5G Reklam Örnekleri 

Yukarıda yer alan 8 seçenek dışında, katılımcıların aklında başka reklamların da kalma ihtimaline 
karşı “diğer” seçeneği hazırlanmıştır. Anket sonuçlarına göre Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait 
“Turkcell 4.5G ile Mobil İnternette Ultra Hız Devrimi Başlamak Üzere” başlıklı reklamlar 
katılımcıların en çok aklında kalan (%38,7) reklam olmuştur. İkinci sırada Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait “4BucakG” başlıklı reklamlar yer almaktadır. Diğer reklamların akılda 
kalma oranları ise birbirine yakın sayılabilir. Tezin hipotezlerinden biri de reklamların içeriği ve 
yaratıcılığının tüketicilerin algısı ve dikkatini çekmesi anlamında etkili olduğudur. Nitekim 4BucakG 
reklamında kültürümüzde önemli yer tutan halkoyunlarının farklı yörelerden örneklerle sergil
görülmektedir. “4 Buçuk G” veya “4 Nokta 5G” yerine “4BucakG” kavramsallaştırması kullanılarak 
dilimizde “her yer, her taraf” anlamına gelen “dört bucak” kavramına atıfta bulunulmuş ve bu ifade ile 
ülkenin her yerinde bu hizmetin tüketicilere firma tarafından sağlanabileceği algısı oluşturulmak 

Diğer yandan, katılımcılara sorulan “neden?” sorusu ile diğer soruda yaptıkları seçimi, operatör 
reklam eşleştirmelerini gerekçelendirmeleri istenmiştir. 

ın “En Çok Akılda Kalan Reklam Olma” Gerekçesi 

Hız iddiası

Vaat edilen internet miktarı

Reklamda yer alan ünlü isim/isimler

GSM hizmetinin yanı sıra sağladığı avantajlar

Reklamın senaryosu/yaratıcılığı

Kendi operatörüm olduğu için

Kapsama alanı iddiası

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan 8 seçenek dışında, katılımcıların aklında başka reklamların da kalma ihtimaline 
karşı “diğer” seçeneği hazırlanmıştır. Anket sonuçlarına göre Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye ait 

aşlamak Üzere” başlıklı reklamlar 
katılımcıların en çok aklında kalan (%38,7) reklam olmuştur. İkinci sırada Vodafone 
Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait “4BucakG” başlıklı reklamlar yer almaktadır. Diğer reklamların akılda 

labilir. Tezin hipotezlerinden biri de reklamların içeriği ve 
yaratıcılığının tüketicilerin algısı ve dikkatini çekmesi anlamında etkili olduğudur. Nitekim 4BucakG 
reklamında kültürümüzde önemli yer tutan halkoyunlarının farklı yörelerden örneklerle sergilendiği 
görülmektedir. “4 Buçuk G” veya “4 Nokta 5G” yerine “4BucakG” kavramsallaştırması kullanılarak 
dilimizde “her yer, her taraf” anlamına gelen “dört bucak” kavramına atıfta bulunulmuş ve bu ifade ile 

tarafından sağlanabileceği algısı oluşturulmak 

sorusu ile diğer soruda yaptıkları seçimi, operatör – 

 

GSM hizmetinin yanı sıra sağladığı avantajlar
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Buna göre, katılımcıların %27’si bir önceki sorudaki yanıtlarının gerekçesi olarak “hız iddiası” 
kavramını ilk sırada gösterirken, %23’ü reklamın senaryosu ve yaratıcılığını öne çıkarmıştır. Burada 
katılımcılara seçenek olarak iletişim hizmetleri altyapısı ile ilgili kavramların yanı sıra reklamcılık ve 
pazarlama dünyası ile ilgili unsurlar da sunulmuştur. Dolayısıyla katılımcıların farklı gerekçelerden 
dolayı 4.5G reklamlarına dikkat etmiş olabilecekleri ihti
katılanların %17’si 4.5G reklamlarına ilişkin olarak en çok akıllarında kalan reklamın akılda kalma 
gerekçesi olarak abonesi oldukları operatörün reklamı olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim, bu konuyla 
ilgili olarak işletme ve pazarlama yazınında yapılmış pek çok çalışmanın müşteri sadakati kavramının 
önemine atıfta bulunduğunu söylemek gerekir. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilendiği sektörlerden 
biri olan iletişim hizmetleri pazarında müşteri memnuniyeti ve sadaka
başarı elde etmek isteyen firmalar için en önemli amaç olmaktadır. Bu yüzden, %17’lik bir kesimin 
4.5G reklamları arasında en çok kendi operatörlerinin yayınladığı reklam kampanyasına dikkat etmesi 
oldukça kritiktir. 

SPSS programına bakıldığında, akıllarında en çok Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yayınlanan 
“Sıra Türkiye’nin En İyi 4.5G Mobil Şebekesinde” başlıklı reklamlar kalan katılımcıların %66,6’sı 
gerekçe olarak “hız iddiası”nı göstermiştir. Söz konusu reklam daha deta
“Türkiye’ye dünyanın en hızlı fiber altyapısını kuran Türk Telekom, şimdi Türkiye’nin en iyi 4.5G 
şebekesini kuracak” ifadeleri olduğu görülebilecektir. Diğer taraftan, 4.5G reklamları arasında en çok 
Türk Telekom’a ait “Türk Telekom Mega Mor” başlıklı reklamın kaldığını belirten katılımcıların 
neredeyse yarısı (%48,2) gerekçe olarak “reklamda yer alan ünlü isimler”i sunmuştur. Nitekim bu 
reklamda ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya çok benzer, onu çağrıştıran bir oyuncu kullan
ona atıfta bulunulmuştur. Reklam kampanyası süresince daha sonraki, farklı reklamlarda firma gerçek 
Cristiano Ronaldo’yu da reklamlarında oynatmıştır. Buradan hareketle, reklamda ünlü isimleri veya 
ünlü isimleri çağrıştıracak kişileri kullanmanın 
önemli olduğu söylenmelidir.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sürekli değişen ve gelişen pazar şartlarında rakipler arasında ön plana çıkmak ve farkındalık yaratmak 
için firmaların yararlandıkları tutundurma ar
yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin %5’nin (300 kişiden 15’i) kullandıkları cep 
telefonlarının 4.5G’ye uyumlu olup olmadığı konusunda bilinç ve farkındalık düzeyleri düşüktür. 
Ayrıca tüketicilerin yarısından fazlası bu teknolojiden faydalanmamaktadır. 

4.5G denildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ilk aklına gelen hızdır. Bu yeni teknolojinin 
diğerlerinden daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla operatörlerin son dönem 
yayınladıkları reklamlarda hız algısını bu denli öne çıkarmaları tesadüfi değildir. Her ne kadar 4.5G 
kullanan tüketiciler, bu teknoloji sonrası internette daha hızlı gezinmeye ve dosyaları daha hızlı 
indirmeye başladığını söylemişse de, cep telefonu şarjl
şikayetçi olduklarını belirtmiştir. 

Genel olarak tüketicilerin yaş, eğitim ve gelir gibi demografik özellikleri ile reklama bakışları arasında 
bir ilişki yer almakta olup, reklamlar tüketiciler üzerinde markaya yaklaşım ve bir ürünü/hizmeti satın 
alma kararını belirleme açısından etkilidir. 
dayanağı olup olmadığı önemlidir ve bu ifadeye en çok katılan kesimin yarısından fazlası üniversite ve 
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Buna göre, katılımcıların %27’si bir önceki sorudaki yanıtlarının gerekçesi olarak “hız iddiası” 
kavramını ilk sırada gösterirken, %23’ü reklamın senaryosu ve yaratıcılığını öne çıkarmıştır. Burada 

ara seçenek olarak iletişim hizmetleri altyapısı ile ilgili kavramların yanı sıra reklamcılık ve 
pazarlama dünyası ile ilgili unsurlar da sunulmuştur. Dolayısıyla katılımcıların farklı gerekçelerden 
dolayı 4.5G reklamlarına dikkat etmiş olabilecekleri ihtimali göz önünde bulundurulmuştur. Ankete 
katılanların %17’si 4.5G reklamlarına ilişkin olarak en çok akıllarında kalan reklamın akılda kalma 
gerekçesi olarak abonesi oldukları operatörün reklamı olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim, bu konuyla 

şletme ve pazarlama yazınında yapılmış pek çok çalışmanın müşteri sadakati kavramının 
önemine atıfta bulunduğunu söylemek gerekir. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilendiği sektörlerden 
biri olan iletişim hizmetleri pazarında müşteri memnuniyeti ve sadakat, yoğun rekabet ortamında 
başarı elde etmek isteyen firmalar için en önemli amaç olmaktadır. Bu yüzden, %17’lik bir kesimin 
4.5G reklamları arasında en çok kendi operatörlerinin yayınladığı reklam kampanyasına dikkat etmesi 

ına bakıldığında, akıllarında en çok Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yayınlanan 
“Sıra Türkiye’nin En İyi 4.5G Mobil Şebekesinde” başlıklı reklamlar kalan katılımcıların %66,6’sı 
gerekçe olarak “hız iddiası”nı göstermiştir. Söz konusu reklam daha detaylı incelendiğinde, ana vaadin 
“Türkiye’ye dünyanın en hızlı fiber altyapısını kuran Türk Telekom, şimdi Türkiye’nin en iyi 4.5G 

ifadeleri olduğu görülebilecektir. Diğer taraftan, 4.5G reklamları arasında en çok 
Telekom Mega Mor” başlıklı reklamın kaldığını belirten katılımcıların 

neredeyse yarısı (%48,2) gerekçe olarak “reklamda yer alan ünlü isimler”i sunmuştur. Nitekim bu 
reklamda ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya çok benzer, onu çağrıştıran bir oyuncu kullan
ona atıfta bulunulmuştur. Reklam kampanyası süresince daha sonraki, farklı reklamlarda firma gerçek 
Cristiano Ronaldo’yu da reklamlarında oynatmıştır. Buradan hareketle, reklamda ünlü isimleri veya 
ünlü isimleri çağrıştıracak kişileri kullanmanın reklamların tüketicilerin algısında yer etmesi açısından 

Sürekli değişen ve gelişen pazar şartlarında rakipler arasında ön plana çıkmak ve farkındalık yaratmak 
için firmaların yararlandıkları tutundurma araçlarının en önemlisi reklamdır. Çalışma kapsamında 
yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin %5’nin (300 kişiden 15’i) kullandıkları cep 
telefonlarının 4.5G’ye uyumlu olup olmadığı konusunda bilinç ve farkındalık düzeyleri düşüktür. 

icilerin yarısından fazlası bu teknolojiden faydalanmamaktadır.  

4.5G denildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ilk aklına gelen hızdır. Bu yeni teknolojinin 
diğerlerinden daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla operatörlerin son dönem 
yayınladıkları reklamlarda hız algısını bu denli öne çıkarmaları tesadüfi değildir. Her ne kadar 4.5G 
kullanan tüketiciler, bu teknoloji sonrası internette daha hızlı gezinmeye ve dosyaları daha hızlı 
indirmeye başladığını söylemişse de, cep telefonu şarjlarının hızla tükenmeye başladıklarından 

Genel olarak tüketicilerin yaş, eğitim ve gelir gibi demografik özellikleri ile reklama bakışları arasında 
bir ilişki yer almakta olup, reklamlar tüketiciler üzerinde markaya yaklaşım ve bir ürünü/hizmeti satın 
alma kararını belirleme açısından etkilidir.   Tüketiciler için reklamlarda yer alan ifadelerin bilimsel 
dayanağı olup olmadığı önemlidir ve bu ifadeye en çok katılan kesimin yarısından fazlası üniversite ve 

Buna göre, katılımcıların %27’si bir önceki sorudaki yanıtlarının gerekçesi olarak “hız iddiası” 
kavramını ilk sırada gösterirken, %23’ü reklamın senaryosu ve yaratıcılığını öne çıkarmıştır. Burada 

ara seçenek olarak iletişim hizmetleri altyapısı ile ilgili kavramların yanı sıra reklamcılık ve 
pazarlama dünyası ile ilgili unsurlar da sunulmuştur. Dolayısıyla katılımcıların farklı gerekçelerden 

mali göz önünde bulundurulmuştur. Ankete 
katılanların %17’si 4.5G reklamlarına ilişkin olarak en çok akıllarında kalan reklamın akılda kalma 
gerekçesi olarak abonesi oldukları operatörün reklamı olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim, bu konuyla 

şletme ve pazarlama yazınında yapılmış pek çok çalışmanın müşteri sadakati kavramının 
önemine atıfta bulunduğunu söylemek gerekir. Teknolojik gelişmelerin en çok etkilendiği sektörlerden 

t, yoğun rekabet ortamında 
başarı elde etmek isteyen firmalar için en önemli amaç olmaktadır. Bu yüzden, %17’lik bir kesimin 
4.5G reklamları arasında en çok kendi operatörlerinin yayınladığı reklam kampanyasına dikkat etmesi 

ına bakıldığında, akıllarında en çok Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından yayınlanan 
“Sıra Türkiye’nin En İyi 4.5G Mobil Şebekesinde” başlıklı reklamlar kalan katılımcıların %66,6’sı 

ylı incelendiğinde, ana vaadin 
“Türkiye’ye dünyanın en hızlı fiber altyapısını kuran Türk Telekom, şimdi Türkiye’nin en iyi 4.5G 

ifadeleri olduğu görülebilecektir. Diğer taraftan, 4.5G reklamları arasında en çok 
Telekom Mega Mor” başlıklı reklamın kaldığını belirten katılımcıların 

neredeyse yarısı (%48,2) gerekçe olarak “reklamda yer alan ünlü isimler”i sunmuştur. Nitekim bu 
reklamda ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’ya çok benzer, onu çağrıştıran bir oyuncu kullanılmış ve 
ona atıfta bulunulmuştur. Reklam kampanyası süresince daha sonraki, farklı reklamlarda firma gerçek 
Cristiano Ronaldo’yu da reklamlarında oynatmıştır. Buradan hareketle, reklamda ünlü isimleri veya 

reklamların tüketicilerin algısında yer etmesi açısından 

Sürekli değişen ve gelişen pazar şartlarında rakipler arasında ön plana çıkmak ve farkındalık yaratmak 
açlarının en önemlisi reklamdır. Çalışma kapsamında 

yapılan araştırmanın sonuçlarına göre tüketicilerin %5’nin (300 kişiden 15’i) kullandıkları cep 
telefonlarının 4.5G’ye uyumlu olup olmadığı konusunda bilinç ve farkındalık düzeyleri düşüktür. 

4.5G denildiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ilk aklına gelen hızdır. Bu yeni teknolojinin 
diğerlerinden daha hızlı olduğunu ifade etmişlerdir. Dolayısıyla operatörlerin son dönem 
yayınladıkları reklamlarda hız algısını bu denli öne çıkarmaları tesadüfi değildir. Her ne kadar 4.5G 
kullanan tüketiciler, bu teknoloji sonrası internette daha hızlı gezinmeye ve dosyaları daha hızlı 

arının hızla tükenmeye başladıklarından 

Genel olarak tüketicilerin yaş, eğitim ve gelir gibi demografik özellikleri ile reklama bakışları arasında 
bir ilişki yer almakta olup, reklamlar tüketiciler üzerinde markaya yaklaşım ve bir ürünü/hizmeti satın 

Tüketiciler için reklamlarda yer alan ifadelerin bilimsel 
dayanağı olup olmadığı önemlidir ve bu ifadeye en çok katılan kesimin yarısından fazlası üniversite ve 
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üstü eğitim düzeyine sahip kişilerdir. Ayrıca 4.5G reklamlarının “vaat edilen internet miktar
dolayı akıllarında kaldığını belirten ve bu seçeneği ilk sırada işaretleyen katılımcılar mobil interneti 
yoğun kullanan 15-34 yaş grubundaki genç tüketicilerdir. Ankete katılan tüketicilere sorulan likert tipi 
sorulara göre tüketicilerin %34’ü 
reklamlarının kendilerini doğru bilgilendirdiği ifadesine “pek katılmıyorum” yanıtını vermiş olup, yine 
bu reklamlarda “yer alan iddialar genellikle gerçekçidir” ifadesine “pek katılmıyorum” diyenler 
ile diğer derecelendirme ifadelerine nazaran en yüksek oranı oluşturmaktadır.

Bu çalışmanın sunduğu önerilerden biri, 
Kurumu’nun (BTK) iletişim firmaları ile ortaklaşa bir çalışma yürütmeleri gerektiğidi
4.5G hizmetinin tam olarak ne olduğu, tüketiciye kısa ve uzun vadede ne sağlayacağı, ne gibi 
hususlarda dikkatli olunması gerektiği, ‘ortalama tüketici’ kavramı da göz önünde bulundurularak 
tüketicilerin reklamlardan beklentilerini hangi düzey
aydınlatma zemini oluşturulabilecektir. Ayrıca BTK tarafından tıpkı 3G hizmeti sunumunda yapıldığı 
gibi 4.5G hizmeti için de ülkemizin farklı noktalarında çekim kalitesi ve kapsama alanına ilişkin saha 
ölçüm testleri gerçekleştirilmelidir. Böylelikle, hem tüketicilerin en hızlı 4.5G hizmeti veren 
operatörün hangisi olduğunu tarafsız bir şekilde öğrenmeleri sağlanmış, hem de firmaların dürüst 
rekabet ilkelerine uygun hareket etmeleri teşvik edilmiş olur. Reklamver
sağlayıcının sahip olduğu müşterilerinin makul bir bölümü tarafından ulaşılabildiğini kanıtlaması 
gerekir. Vaat edilen en yüksek internet hızının, abone sayısının 
deneyimlendiğinin ispatlanamaması durumunda, söz konusu hızın test veya laboratuvar koşullarında 
geçerli olduğu dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilmesi gerekir. 
operatörler kullanıcıların 4.5G’den faydalanmak için cep telefonlarında seçim yaptıklarında bel
“LTE” ifadesinin ülkemizde 4.5G hizmeti anlamına geldiğini belirtmeli, tüketicileri bu durumdan 
haberdar etmelidir. Diğer yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü 
Projesi” kapsamında oluşturulan platformda iletişim sektörü
hazırlanmalıdır. Birçok tüketici için “karmaşık” olarak nitelendirilen tarife, paket detayları ve 
operatörlerin sunduğu diğer hizmetler daha yalın hale getirilebilecektir.
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üstü eğitim düzeyine sahip kişilerdir. Ayrıca 4.5G reklamlarının “vaat edilen internet miktar
dolayı akıllarında kaldığını belirten ve bu seçeneği ilk sırada işaretleyen katılımcılar mobil interneti 

34 yaş grubundaki genç tüketicilerdir. Ankete katılan tüketicilere sorulan likert tipi 
sorulara göre tüketicilerin %34’ü – ki bu oran diğer yanıtlar arasında en yüksek olandır 
reklamlarının kendilerini doğru bilgilendirdiği ifadesine “pek katılmıyorum” yanıtını vermiş olup, yine 
bu reklamlarda “yer alan iddialar genellikle gerçekçidir” ifadesine “pek katılmıyorum” diyenler 
ile diğer derecelendirme ifadelerine nazaran en yüksek oranı oluşturmaktadır. 

Bu çalışmanın sunduğu önerilerden biri, Reklam Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) iletişim firmaları ile ortaklaşa bir çalışma yürütmeleri gerektiğidi
4.5G hizmetinin tam olarak ne olduğu, tüketiciye kısa ve uzun vadede ne sağlayacağı, ne gibi 
hususlarda dikkatli olunması gerektiği, ‘ortalama tüketici’ kavramı da göz önünde bulundurularak 
tüketicilerin reklamlardan beklentilerini hangi düzeyde tutmaları gerektiği konusunda bir kamuoyu 
aydınlatma zemini oluşturulabilecektir. Ayrıca BTK tarafından tıpkı 3G hizmeti sunumunda yapıldığı 
gibi 4.5G hizmeti için de ülkemizin farklı noktalarında çekim kalitesi ve kapsama alanına ilişkin saha 

tleri gerçekleştirilmelidir. Böylelikle, hem tüketicilerin en hızlı 4.5G hizmeti veren 
operatörün hangisi olduğunu tarafsız bir şekilde öğrenmeleri sağlanmış, hem de firmaların dürüst 
rekabet ilkelerine uygun hareket etmeleri teşvik edilmiş olur. Reklamverenlerin maksimum hızlara, 
sağlayıcının sahip olduğu müşterilerinin makul bir bölümü tarafından ulaşılabildiğini kanıtlaması 
gerekir. Vaat edilen en yüksek internet hızının, abone sayısının - örneğin - en az %20’si tarafından 

sı durumunda, söz konusu hızın test veya laboratuvar koşullarında 
geçerli olduğu dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilmesi gerekir. 
operatörler kullanıcıların 4.5G’den faydalanmak için cep telefonlarında seçim yaptıklarında bel
“LTE” ifadesinin ülkemizde 4.5G hizmeti anlamına geldiğini belirtmeli, tüketicileri bu durumdan 
haberdar etmelidir. Diğer yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü “Tüketici Akademisi 
Projesi” kapsamında oluşturulan platformda iletişim sektörü reklamları için spesifik olarak bir bölüm 
hazırlanmalıdır. Birçok tüketici için “karmaşık” olarak nitelendirilen tarife, paket detayları ve 
operatörlerin sunduğu diğer hizmetler daha yalın hale getirilebilecektir. 

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/45G-Nedir 

Mobil İletişimde Yeni Teknoloji 4.5G. http://btk.gov.tr/Files/45g-BROSUR.pdf

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. 
https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%

Türk Hukukunda Aldatıcı Reklamlar.Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, 

Aydemir, C. (2012). “Ahilik Teşkilatında ve Günümüzde Tüketicilerin 
Korunmasına Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme”. Afyon Kocatepe Üniversitesi 

üstü eğitim düzeyine sahip kişilerdir. Ayrıca 4.5G reklamlarının “vaat edilen internet miktarı”ndan 
dolayı akıllarında kaldığını belirten ve bu seçeneği ilk sırada işaretleyen katılımcılar mobil interneti 

34 yaş grubundaki genç tüketicilerdir. Ankete katılan tüketicilere sorulan likert tipi 
bu oran diğer yanıtlar arasında en yüksek olandır - GSM 

reklamlarının kendilerini doğru bilgilendirdiği ifadesine “pek katılmıyorum” yanıtını vermiş olup, yine 
bu reklamlarda “yer alan iddialar genellikle gerçekçidir” ifadesine “pek katılmıyorum” diyenler %30 

Reklam Kurulu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK) iletişim firmaları ile ortaklaşa bir çalışma yürütmeleri gerektiğidir. Bu sayede 
4.5G hizmetinin tam olarak ne olduğu, tüketiciye kısa ve uzun vadede ne sağlayacağı, ne gibi 
hususlarda dikkatli olunması gerektiği, ‘ortalama tüketici’ kavramı da göz önünde bulundurularak 

de tutmaları gerektiği konusunda bir kamuoyu 
aydınlatma zemini oluşturulabilecektir. Ayrıca BTK tarafından tıpkı 3G hizmeti sunumunda yapıldığı 
gibi 4.5G hizmeti için de ülkemizin farklı noktalarında çekim kalitesi ve kapsama alanına ilişkin saha 

tleri gerçekleştirilmelidir. Böylelikle, hem tüketicilerin en hızlı 4.5G hizmeti veren 
operatörün hangisi olduğunu tarafsız bir şekilde öğrenmeleri sağlanmış, hem de firmaların dürüst 

enlerin maksimum hızlara, 
sağlayıcının sahip olduğu müşterilerinin makul bir bölümü tarafından ulaşılabildiğini kanıtlaması 

en az %20’si tarafından 
sı durumunda, söz konusu hızın test veya laboratuvar koşullarında 

geçerli olduğu dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilmesi gerekir. Diğer yandan, 
operatörler kullanıcıların 4.5G’den faydalanmak için cep telefonlarında seçim yaptıklarında beliren 
“LTE” ifadesinin ülkemizde 4.5G hizmeti anlamına geldiğini belirtmeli, tüketicileri bu durumdan 
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hazırlanmalıdır. Birçok tüketici için “karmaşık” olarak nitelendirilen tarife, paket detayları ve 
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Özel Günler ve Tüketim Üzerine Bir İnceleme: Paşabahçe Anneler Günü 

Burak ÇEBER, Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim 
Reklamcılık Bölümü, burak.ceber1@gmail.com

Özet 

Toplumsal yaşamın belirli dönemlerinde, herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmış ve var olduğu ilk 
günden itibaren geniş kitlelere yayılmış olan birçok özel gün vardır. Özel günler; mutluluk
hüzün ve acı gibi taşıdıkları farklı anlamlara göre her yıl düzenli olarak kutlanmakta veya anılmaktadır. 
Söz konusu özel günlerin duygusal bir temele dayanıyor oluşu ve her yıl önemini kaybetmeden 
tekrarlanıyor oluşu, sürdürülebilir kârlı
çekmektedir. Bu işletmeler,  kârlılıklarını devam ettirme yoluyla geleceklerini garanti altına almak için 
var olan reklam ve pazarlama stratejilerine, sınırsız bir tüketim alanı olarak görülen özel g
etmektedir. İşletmeler özellikle anne, baba, sevgili, öğretmen gibi bireyin hayatında önemli yer edinen 
kişilere yönelik olan özel günleri, reklam ve diğer tutundurma araçlarının kullanımı ile öne çıkarmaktadır.  
Özel günler adı altında gerçekleştirilen tüketimin, temel ihtiyaçların aksine duygusal öğelere dayanıyor 
olması işletmeleri farklı iletilerin yer aldığı, nesnelere çeşitli anlamların yüklendiği ve ihtiyaçların örtülü 
bir şekilde sunulduğu yeni reklam anlayışına yönlendirmektedir. Öz
bakışta izleyicinin duygularına hitap ediyor ve onların sevincini paylaşıyor gibi görünse de aslında bu 
reklamlar, görsel ve sözel iletiler yardımıyla markanın günün anlamına uygun olan ürününü (hediye) 
izleyiciye sunmaktadır. İzleyiciler reklama özenle yerleştirilmiş olan duygu yüklü ancak temelinde 
tüketimi tetikleyen bu iletilere karşı duyarsız kalamamaktadır. Bu durum duyguların istismar edilmesi ile 
oluşan, toplumu ve tüketim anlayışını değiştiren yeni tüketim kalı
açmaktadır. Araştırmada Paşabahçe markasının 2017 yılında “Anneler Günü” için özel olarak yayınlamış 
olduğu televizyon reklamı, göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu araştırma işletmelerin, 
yayınladıkları reklam ve kampanyalar aracılığı ile özel günleri kendileri için bir fırsata çevirdiklerini ve 
bu reklamlarda kullanılan gizli iletilerin tüketime dayalı yeni bir kültürün inşa edilmesine nasıl katkı 
sağladıklarını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Araş
çıktıkları dönemden farklı olarak tüketime yönelik yeni anlamlar kazandığı ve söz konusu yeni anlamların 
tüketici duygularının kullanımı ile işletme kârlılığına hizmet ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Özel Günler, Reklam, Göstergebilim  

 

An Examination on Special Days And Consumption: Paşabahçe Mother's 
Day Advertising 

Abstract 

There are many special days that have emerged in certain periods of a social life due to any reason and 
have spread widely throughout the first days of existence. Special days are regularly celebrated or 
commemorated every year according to different meani
pain. The fact that special days are based on an emotional basis and repeating every year without losing 
importance draws the attention of businesses that are concerned about the loss of sustainable profitabili
These businesses also include special days, which are seen as an unlimited consumption area for existing 
advertising and marketing strategies to ensure their future profitability. Businesses emphasize the use of 
special days, advertisements and other m
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Özel Günler ve Tüketim Üzerine Bir İnceleme: Paşabahçe Anneler Günü 
Reklamı Örneği 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim 
Reklamcılık Bölümü, burak.ceber1@gmail.com 

Toplumsal yaşamın belirli dönemlerinde, herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmış ve var olduğu ilk 
günden itibaren geniş kitlelere yayılmış olan birçok özel gün vardır. Özel günler; mutluluk
hüzün ve acı gibi taşıdıkları farklı anlamlara göre her yıl düzenli olarak kutlanmakta veya anılmaktadır. 
Söz konusu özel günlerin duygusal bir temele dayanıyor oluşu ve her yıl önemini kaybetmeden 
tekrarlanıyor oluşu, sürdürülebilir kârlılıktan uzaklaşma endişesi yaşayan işletmelerin dikkatini 
çekmektedir. Bu işletmeler,  kârlılıklarını devam ettirme yoluyla geleceklerini garanti altına almak için 
var olan reklam ve pazarlama stratejilerine, sınırsız bir tüketim alanı olarak görülen özel g
etmektedir. İşletmeler özellikle anne, baba, sevgili, öğretmen gibi bireyin hayatında önemli yer edinen 
kişilere yönelik olan özel günleri, reklam ve diğer tutundurma araçlarının kullanımı ile öne çıkarmaktadır.  

çekleştirilen tüketimin, temel ihtiyaçların aksine duygusal öğelere dayanıyor 
olması işletmeleri farklı iletilerin yer aldığı, nesnelere çeşitli anlamların yüklendiği ve ihtiyaçların örtülü 
bir şekilde sunulduğu yeni reklam anlayışına yönlendirmektedir. Özel günlerde yayınlanan reklamlar, ilk 
bakışta izleyicinin duygularına hitap ediyor ve onların sevincini paylaşıyor gibi görünse de aslında bu 
reklamlar, görsel ve sözel iletiler yardımıyla markanın günün anlamına uygun olan ürününü (hediye) 

aktadır. İzleyiciler reklama özenle yerleştirilmiş olan duygu yüklü ancak temelinde 
tüketimi tetikleyen bu iletilere karşı duyarsız kalamamaktadır. Bu durum duyguların istismar edilmesi ile 
oluşan, toplumu ve tüketim anlayışını değiştiren yeni tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Araştırmada Paşabahçe markasının 2017 yılında “Anneler Günü” için özel olarak yayınlamış 
olduğu televizyon reklamı, göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu araştırma işletmelerin, 

ve kampanyalar aracılığı ile özel günleri kendileri için bir fırsata çevirdiklerini ve 
bu reklamlarda kullanılan gizli iletilerin tüketime dayalı yeni bir kültürün inşa edilmesine nasıl katkı 
sağladıklarını ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Araştırmanın sonucunda özel günlerin ilk 
çıktıkları dönemden farklı olarak tüketime yönelik yeni anlamlar kazandığı ve söz konusu yeni anlamların 
tüketici duygularının kullanımı ile işletme kârlılığına hizmet ettiği tespit edilmiştir. 

m, Özel Günler, Reklam, Göstergebilim   

An Examination on Special Days And Consumption: Paşabahçe Mother's 

There are many special days that have emerged in certain periods of a social life due to any reason and 
have spread widely throughout the first days of existence. Special days are regularly celebrated or 
commemorated every year according to different meanings such as happiness, joy, pride, sorrow and 
pain. The fact that special days are based on an emotional basis and repeating every year without losing 
importance draws the attention of businesses that are concerned about the loss of sustainable profitabili
These businesses also include special days, which are seen as an unlimited consumption area for existing 
advertising and marketing strategies to ensure their future profitability. Businesses emphasize the use of 
special days, advertisements and other means of promotions, especially for those who have an important 

Özel Günler ve Tüketim Üzerine Bir İnceleme: Paşabahçe Anneler Günü 

Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ve 

Toplumsal yaşamın belirli dönemlerinde, herhangi bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmış ve var olduğu ilk 
günden itibaren geniş kitlelere yayılmış olan birçok özel gün vardır. Özel günler; mutluluk, sevinç, övünç, 
hüzün ve acı gibi taşıdıkları farklı anlamlara göre her yıl düzenli olarak kutlanmakta veya anılmaktadır. 
Söz konusu özel günlerin duygusal bir temele dayanıyor oluşu ve her yıl önemini kaybetmeden 

lıktan uzaklaşma endişesi yaşayan işletmelerin dikkatini 
çekmektedir. Bu işletmeler,  kârlılıklarını devam ettirme yoluyla geleceklerini garanti altına almak için 
var olan reklam ve pazarlama stratejilerine, sınırsız bir tüketim alanı olarak görülen özel günleri de dâhil 
etmektedir. İşletmeler özellikle anne, baba, sevgili, öğretmen gibi bireyin hayatında önemli yer edinen 
kişilere yönelik olan özel günleri, reklam ve diğer tutundurma araçlarının kullanımı ile öne çıkarmaktadır.  

çekleştirilen tüketimin, temel ihtiyaçların aksine duygusal öğelere dayanıyor 
olması işletmeleri farklı iletilerin yer aldığı, nesnelere çeşitli anlamların yüklendiği ve ihtiyaçların örtülü 

el günlerde yayınlanan reklamlar, ilk 
bakışta izleyicinin duygularına hitap ediyor ve onların sevincini paylaşıyor gibi görünse de aslında bu 
reklamlar, görsel ve sözel iletiler yardımıyla markanın günün anlamına uygun olan ürününü (hediye) 

aktadır. İzleyiciler reklama özenle yerleştirilmiş olan duygu yüklü ancak temelinde 
tüketimi tetikleyen bu iletilere karşı duyarsız kalamamaktadır. Bu durum duyguların istismar edilmesi ile 

plarının ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. Araştırmada Paşabahçe markasının 2017 yılında “Anneler Günü” için özel olarak yayınlamış 
olduğu televizyon reklamı, göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. Bu araştırma işletmelerin, 

ve kampanyalar aracılığı ile özel günleri kendileri için bir fırsata çevirdiklerini ve 
bu reklamlarda kullanılan gizli iletilerin tüketime dayalı yeni bir kültürün inşa edilmesine nasıl katkı 

tırmanın sonucunda özel günlerin ilk 
çıktıkları dönemden farklı olarak tüketime yönelik yeni anlamlar kazandığı ve söz konusu yeni anlamların 

An Examination on Special Days And Consumption: Paşabahçe Mother's 

There are many special days that have emerged in certain periods of a social life due to any reason and 
have spread widely throughout the first days of existence. Special days are regularly celebrated or 

ngs such as happiness, joy, pride, sorrow and 
pain. The fact that special days are based on an emotional basis and repeating every year without losing 
importance draws the attention of businesses that are concerned about the loss of sustainable profitability. 
These businesses also include special days, which are seen as an unlimited consumption area for existing 
advertising and marketing strategies to ensure their future profitability. Businesses emphasize the use of 

eans of promotions, especially for those who have an important 
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place in the life of the individual, such as parents, father, lover, teacher. The fact that consumption under 
special days is based on emotional items as opposed to basic needs leads businesses
understanding of advertising in which different messages take place, various meanings are placed on 
objects, and needs are implicitly presented. Although the advertisements on special days, appeal to the 
audience's feelings at first sight and see
with the product of the brand, which is appropriate for the meaning of the day with the help of visual and 
verbal communication. Audiences do not remain insensitive to these messages, whic
charged but are basically triggering consumption. This leads to the emergence of new patterns of 
consumption that change the sense of society and consumption that is created by the exploitation of 
feelings. In the study, the television ad
for the "Mother's Day" in 2017, was examined using semiotic analysis. This research is important to show 
that businesses turn special days for themselves through advertisements and campaigns
how the secret messages used in these advertisements contribute to building a new culture based on 
consumption. As a result of the research, it has been found that special days have different meanings for 
consumption compared to the first
enterprise with the use of consumer sentiments.

Keywords: Consumption, Special Days, Advertisement, Semiology

 

GİRİŞ  

Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte tüketim olgusu değişmiş, tüketim ürünleri çeşitlenmiş ve 
buna bağlı olarak dayeni tüketim kalıpları ortaya çıkmıştır. 

Yaşanan bu değişimlerde rol oynayan işletmeler, tüketici ihtiyaçlarını ya da bu ihtiyaçl
olarak değişen tüketici davranışlarını inceleyerekyeni stratejilere yönelmişlerdir.  Bu stratejilerin 
başında, duygusal bir temele dayanan ve ihtiyaç yaratma konusunda oldukça hassas bir konu olan özel 
günler gelmektedir. Anneler Günü, Babalar 
gibi çeşitli isimlerle nitelendirilen bu günlerin, herhangi bir nedene bağlı olarak belli bir dönemde 
ortaya çıktıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, işletmelerin reklam ve çeşitli pazarlama araçlarının
kullanımı ile tüketime dayalı yeni bir kültürün inşa edilmesine nasıl katkı sağladıkları incelenmektedir. 
Özellikle bu gibiözel günlerde duyguların istismar edilmesiyle oluşan bu kültürde, tüketiciler 
kendilerine örtülü bir şekilde sunulan ihtiyaçları kar
gruplarını artırarak daha fazla kâr sağlamayı amaçlamaktadırlar. 

Özel günlerin kapitalizmin yol açtığı tüketim kültürüyle, materyalizmin ve hedonizmin bir kutlaması 
olduğu ortadadır. Bu durumda, temelde 
yitirdiği ve giderek ticari yönlerinin ön plana çıktığı görülmektedir (Damen ve Mortelmans’dan 
aktaran: Bayuk, 2009: 189). Bir başka anlatımla, kapitalizmle birlikte temel anlamından uzaklaşmış 
olan özel günler, günümüzün post-modern tüketim toplumunda,  işletmelerin daha fazla kâr sağlamak 
amacıyla girişimlerde bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Bunda elbette televizyonda yayınlanan 
reklam ve kampanyaların etkisi azımsanmayacak derecede önemlidir.

Toplumsal yaşamda tüketiciler, işletmelerin özel günler için hazırlamış oldukları duygu yüklü fakat 
temelinde tüketime yönelten iletilere karşı duyarsız kalamamaktadırlar. Reklam ve çeşitli tutundurma 
faaliyetleri ile gündeme gelen duygu yüklü iletiler,  t
duygusal tetiklemeler sonucu tüketime yöneltmektedir. Toplum genelinde yaşanan bu durum, zamanla 
alışkanlık haline gelerek sevgiyi gösterme yolu olarak tüketimi (hediyeyi) gerekli kılmaktadır.
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place in the life of the individual, such as parents, father, lover, teacher. The fact that consumption under 
special days is based on emotional items as opposed to basic needs leads businesses
understanding of advertising in which different messages take place, various meanings are placed on 
objects, and needs are implicitly presented. Although the advertisements on special days, appeal to the 
audience's feelings at first sight and seem to share their affection, these advertisements provide the viewer 
with the product of the brand, which is appropriate for the meaning of the day with the help of visual and 
verbal communication. Audiences do not remain insensitive to these messages, which are emotionally 
charged but are basically triggering consumption. This leads to the emergence of new patterns of 
consumption that change the sense of society and consumption that is created by the exploitation of 
feelings. In the study, the television advertisement of the Paşabahçe brand, which was published specially 
for the "Mother's Day" in 2017, was examined using semiotic analysis. This research is important to show 
that businesses turn special days for themselves through advertisements and campaigns they publish and 
how the secret messages used in these advertisements contribute to building a new culture based on 
consumption. As a result of the research, it has been found that special days have different meanings for 
consumption compared to the first period and that the new meanings serve for the profitability of the 
enterprise with the use of consumer sentiments. 
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Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte tüketim olgusu değişmiş, tüketim ürünleri çeşitlenmiş ve 
buna bağlı olarak dayeni tüketim kalıpları ortaya çıkmıştır.  

Yaşanan bu değişimlerde rol oynayan işletmeler, tüketici ihtiyaçlarını ya da bu ihtiyaçl
olarak değişen tüketici davranışlarını inceleyerekyeni stratejilere yönelmişlerdir.  Bu stratejilerin 
başında, duygusal bir temele dayanan ve ihtiyaç yaratma konusunda oldukça hassas bir konu olan özel 
günler gelmektedir. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü 
gibi çeşitli isimlerle nitelendirilen bu günlerin, herhangi bir nedene bağlı olarak belli bir dönemde 
ortaya çıktıkları bilinmektedir. Bu çalışmada, işletmelerin reklam ve çeşitli pazarlama araçlarının
kullanımı ile tüketime dayalı yeni bir kültürün inşa edilmesine nasıl katkı sağladıkları incelenmektedir. 
Özellikle bu gibiözel günlerde duyguların istismar edilmesiyle oluşan bu kültürde, tüketiciler 
kendilerine örtülü bir şekilde sunulan ihtiyaçları karşılamaya çalışırken; işletmeler, tüketilebilir ürün 
gruplarını artırarak daha fazla kâr sağlamayı amaçlamaktadırlar.  

Özel günlerin kapitalizmin yol açtığı tüketim kültürüyle, materyalizmin ve hedonizmin bir kutlaması 
olduğu ortadadır. Bu durumda, temelde samimi duygular içeren bu günlerin, gerçek anlamlarını 
yitirdiği ve giderek ticari yönlerinin ön plana çıktığı görülmektedir (Damen ve Mortelmans’dan 
aktaran: Bayuk, 2009: 189). Bir başka anlatımla, kapitalizmle birlikte temel anlamından uzaklaşmış 

modern tüketim toplumunda,  işletmelerin daha fazla kâr sağlamak 
amacıyla girişimlerde bulunduğu bir sektör haline gelmiştir. Bunda elbette televizyonda yayınlanan 
reklam ve kampanyaların etkisi azımsanmayacak derecede önemlidir. 

Toplumsal yaşamda tüketiciler, işletmelerin özel günler için hazırlamış oldukları duygu yüklü fakat 
temelinde tüketime yönelten iletilere karşı duyarsız kalamamaktadırlar. Reklam ve çeşitli tutundurma 
faaliyetleri ile gündeme gelen duygu yüklü iletiler,  tüketicinin zihninde yer edinmekte ve onları 
duygusal tetiklemeler sonucu tüketime yöneltmektedir. Toplum genelinde yaşanan bu durum, zamanla 
alışkanlık haline gelerek sevgiyi gösterme yolu olarak tüketimi (hediyeyi) gerekli kılmaktadır.
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Tüm kitle iletişim araçları içinde popüler kültürü en hızlı, en etkin sunan araç hiç kuşkusuz 
televizyondur. Televizyon, popüler kültür ürünlerini izleyicinin hayal dünyasına sokarak onda bir 
kurtuluş, bir doyum hissi yaratır. Ayrıca bireyin benliğini besleyerek onu tatmin e
2012: 65).  Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de televizyon izleme oranı oldukça yüksektir. 
Televizyona olan bu düşkünlük düşünüldüğünde, imge dünyamızın her an sayısız reklam mesajına 
maruz kaldığı bir gerçektir.  Özel gün ve haftaları
mesajlar, izleyiciye mutluluk ve ona ulaşmak için yapılması gerekenleri gösterir. Reklam filminde, 
mesajlarının temeline inildiğinde birbirleriyle ilişkili ve birbirlerini tamamlayan göstergeler 
topluluğuyla karşılaşılır. Her reklam, gösteren düzlemi ile gösterilen düzlemin bir araya gelmesi ile 
tasarlanır. Reklamda izleyiciye düz anlam ve yan anlamdan oluşan iletiler sunulur.  Reklam düz 
anlamıyla; mutluluk, huzur, mükemmellik ya da özgürlük gibi soyut k
anlamıyla ürünü işaret etmektedir (Barthes, 1999: 246).

Özel günlerde yayınlanan reklamlar, ilk bakışta izleyicinin duygularına hitap ediyor ve onların 
sevincini paylaşıyor gibi görünse de aslında görsel ve sözel iletiler y
anlayışını değiştirmeyi hedeflemektedir. Göstergebilimsel çözümlemeler, metinlerdeki derin anlamın 
farklı türdeki metinlerde nasıl ortaya çıktığını gösterme noktasında önemli bir araç konumundadır.  

Bu çalışmada, reklamda ortak bir amaç için bir araya gelen görsel ve işitsel iletilerin görünenin aksine 
temelde ne anlatmak istediği, “Paşabahçe Anneler Günü Reklamı” örneği üzerinden incelenmiştir. 
Çalışmada Paşabahçe reklamının sembolik kodlar içerisinde anlam yaratma özelliği üz
ve göstergebilimsel yöntemlerin kullanımı ile anlamlar çözümlenmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde 
ise çözümlemenin temel unsurları olan özel gün, reklam ve tüketim kavramlarına yer verilmiştir.

1. Anneler Günü’nün Ortaya Çıkışı

Toplumsal yaşamda kabullenilmiş olan özel günlerin bilinen bir nedene bağlı olarak belirli bir tarihte 
ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Araştırmaya konu edilen “Anneler Günü” incelendiğinde, ortaya 
çıkış nedeni olarak farklı görüşlerle karşılaşılmaktadır.

Anneler Günü için yapılan kutlamalar anaerkil bir düzenin hâkim olduğu Sümerlere kadar 
dayanmaktadır.Bu dönemde, doğurganlık ve annelik günlerinin bahar aylarıyla özdeş olarak İştar, 
Kybele, Rhea gibi isimler altında kutlandığı bilinmektedir (www.dersimiz.com).

Daha yakın dönemlere gelindiğinde, Amerika’da yaşayan ArinaJarvis isimli genç kız öne çıkmaktadır. 
Annesinin ölümünden etkilenen Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümünün “Anneler Günü” olarak 
kutlanması için bir kampanya başlattı. Jarvis’in çabaları sonucu 1908 yı
ayının ikinci pazarı “Anneler Günü” olarak kutlanmaya başlandı (hediyefabrikasi.blogcu.com). Tüm 
bu gelişmelerden sonra,  5 Mayıs 1955’ten itibaren mayıs ayının ikinci pazarı, ülkemizde de “Anneler 
Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır.

2.Tüketim Olgusu ve Özel Günler

Hayatımızın birçok alanında bize yön veren vetarihsel süreçte sürekli olarak değişime uğrayan tüketim 
hakkında birçok tanım yapılmıştır. Tüketimi, belli ihtiyaçları tatmin etmek amacıyla bir ürün ya da 
hizmete ulaşmak, satın almak ve kullanmak şeklinde tanımlamak mümkündür (Odabaşı, 
2013:16).Yaşanılan dönemin özelliklerine ve toplum yapısına göre değişim gösterme eğiliminde 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Studies 

386 

araçları içinde popüler kültürü en hızlı, en etkin sunan araç hiç kuşkusuz 
televizyondur. Televizyon, popüler kültür ürünlerini izleyicinin hayal dünyasına sokarak onda bir 
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tasarlanır. Reklamda izleyiciye düz anlam ve yan anlamdan oluşan iletiler sunulur.  Reklam düz 
anlamıyla; mutluluk, huzur, mükemmellik ya da özgürlük gibi soyut kavramları anlatırken aslında yan 
anlamıyla ürünü işaret etmektedir (Barthes, 1999: 246). 

Özel günlerde yayınlanan reklamlar, ilk bakışta izleyicinin duygularına hitap ediyor ve onların 
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anlayışını değiştirmeyi hedeflemektedir. Göstergebilimsel çözümlemeler, metinlerdeki derin anlamın 
farklı türdeki metinlerde nasıl ortaya çıktığını gösterme noktasında önemli bir araç konumundadır.  
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yakın dönemlere gelindiğinde, Amerika’da yaşayan ArinaJarvis isimli genç kız öne çıkmaktadır. 
Annesinin ölümünden etkilenen Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümünün “Anneler Günü” olarak 
kutlanması için bir kampanya başlattı. Jarvis’in çabaları sonucu 1908 yılından itibaren, her mayıs 
ayının ikinci pazarı “Anneler Günü” olarak kutlanmaya başlandı (hediyefabrikasi.blogcu.com). Tüm 
bu gelişmelerden sonra,  5 Mayıs 1955’ten itibaren mayıs ayının ikinci pazarı, ülkemizde de “Anneler 
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olantüketim, endüstri çağıyla birlikte önem kazanmış ve insanları mutluluğa, mükemmelliğe 
ulaştırılacak bir araç olarak sunulmuştur. Günümüzde tüketim, insanları ayakta tutan ve onlara umutla 
birlikte her istediğine ulaşabilme imkânı veren sınırsız bir gelişimdir (Fromm, 1997: 21).    

Tüketim olgusu bireysel içerikle birlikte sosyal içeriğe de sahip
tüketiciye sunulurken bireysel anlamlarının yanı sıra sosyal anlamlarıyla da sunulmaktadır. Bu 
durumda tüketiciler, ürünü sadece bireysel özelliklerinden dolayı satın almakla kalmayıp aynı 
zamanda ürünün sağladığı sosyal an

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve bunun sonucunda tüketim olgusunun değişimi, kültürü üretilen 
ve pazarlanan bir meta haline dönüştürmüştür. Endüstri çağıyla birlikte etkisini giderek arttıran ve 
toplumsal yaşantının büyük değişimlere uğramasına neden olan tüketim kültürü,  hayatın her alanını 
biçimlendirerek yeni tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kültür endüstrisi 
ürünlerinin egemen güçlerce ticarileştirilmesinde anlatımını bu
çıkarlarıyla birleşmekte; bu da kültür alanında tekelci bir egemenliğin kurulmasına yol açmaktadır. 
Kültür endüstrisi üreticisi kişiler, gitgide daha sık bir ekonomik ve siyasal bağımlılık içine girmekle 
kalmayıp, kitleler üstünde etkili bir kültür üretip yaymanın da yeni yollarını aramaktadırlar (Bilsin, 
2007: 66). 

Gücünü kapitalizmden alan işletmelerin topluma sunduğu tüketim kalıplardan bir tanesi de özel 
günlerde kendini daha sık gösteren tüketim bağımlılığıdır. Günü
tarafından ilk anlamından çok uzakta, tüketim günleri olarak görülmektedir. Özel günlerde yayınlanan 
reklam ve kampanyalar aracılığıyla izleyiciye, yerine getirmeleri gereken tüketim davranışı sürekli 
olarak hatırlatılmaktadır. Bir süre sonra bu hatırlatmalar, bir mecburiyete dönüşmektedir. Günümüzde 
artık insanların ne yiyeceği, ne giyeceği ya da kendini ne ile mutlu hissedeceğinin yanı sıra değer 
verdiği kişiye sevgisini nasıl göstereceği de işletmeler tarafından belirlenir h
ülkemizde, özel gün gibi duygusal konularda hassas olunması işletmeleri; sevgi, saygı, özlem, 
mutluluk gibi duygu yüklü kavramlar üzerinde düşündürmeye ve çabalarını bu yönde sürdürmeye 
yöneltmiştir. İşletmeler özel günlerde tüketi
şekilde ürün veya hizmetlerini de sunmaktadır. Günümüzde bu tür reklamlar o kadar iyi 
planlanmaktaki tüketici farkında olmadan, reklamda sunulan o mutluluğa, yine o reklamlarda sunulan 
ürünlerle ulaşabileceği algısına kapılmaktadır. 

3. Tüketimde Reklamın Rolü 

Genel kabul görmüş tanımlardan birine göre reklam; bir ürün ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin 
veya fikrin kimliği belirli olan sorumlusu tarafından daha önce belirlenmiş olan bir bedel 
kitlesel iletişim araçlarının kullanımıyla kamuoyuna olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesi 
çabalarıdır (Kılıç, 1990: 32). 

Tutundurma çabaları içinde reklam, tüketici ürünleri ağırlıklı olmak üzere, sık kullanılan bir araç 
olarak bilinmektedir. Reklamın işletmeler tarafından sık kullanılmasında,  reklamın bir defada çok 
sayıda tüketiciye ulaşabilme ve izlenilme sayısı ile orantılı düşük birim maliyete sahip olma özelliği 
etkili olmaktadır. Reklam, bir ürün ya da hizmetin satışına destek s
tutundurma çabalarının etkinliğini arttırmaktadır. Ancak reklam, bu amaçlar ile sınırlı kalmayıp 
tüketicilerin algılarını etkileyerek ürün ve hizmete değer katmakta, marka imajına katkıda bulunmakta 
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olantüketim, endüstri çağıyla birlikte önem kazanmış ve insanları mutluluğa, mükemmelliğe 
rılacak bir araç olarak sunulmuştur. Günümüzde tüketim, insanları ayakta tutan ve onlara umutla 

birlikte her istediğine ulaşabilme imkânı veren sınırsız bir gelişimdir (Fromm, 1997: 21).    

Tüketim olgusu bireysel içerikle birlikte sosyal içeriğe de sahiptir. Başka bir ifade ile ürünler 
tüketiciye sunulurken bireysel anlamlarının yanı sıra sosyal anlamlarıyla da sunulmaktadır. Bu 
durumda tüketiciler, ürünü sadece bireysel özelliklerinden dolayı satın almakla kalmayıp aynı 
zamanda ürünün sağladığı sosyal anlamlara da dikkat etmektedirler (Odabaşı, 2013: 64).

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve bunun sonucunda tüketim olgusunun değişimi, kültürü üretilen 
ve pazarlanan bir meta haline dönüştürmüştür. Endüstri çağıyla birlikte etkisini giderek arttıran ve 
oplumsal yaşantının büyük değişimlere uğramasına neden olan tüketim kültürü,  hayatın her alanını 

biçimlendirerek yeni tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kültür endüstrisi 
ürünlerinin egemen güçlerce ticarileştirilmesinde anlatımını bulan kâr çabası, sermayenin ideolojik 
çıkarlarıyla birleşmekte; bu da kültür alanında tekelci bir egemenliğin kurulmasına yol açmaktadır. 
Kültür endüstrisi üreticisi kişiler, gitgide daha sık bir ekonomik ve siyasal bağımlılık içine girmekle 

ler üstünde etkili bir kültür üretip yaymanın da yeni yollarını aramaktadırlar (Bilsin, 

Gücünü kapitalizmden alan işletmelerin topluma sunduğu tüketim kalıplardan bir tanesi de özel 
günlerde kendini daha sık gösteren tüketim bağımlılığıdır. Günümüzdeözel günler,  işletmeler 
tarafından ilk anlamından çok uzakta, tüketim günleri olarak görülmektedir. Özel günlerde yayınlanan 
reklam ve kampanyalar aracılığıyla izleyiciye, yerine getirmeleri gereken tüketim davranışı sürekli 

. Bir süre sonra bu hatırlatmalar, bir mecburiyete dönüşmektedir. Günümüzde 
artık insanların ne yiyeceği, ne giyeceği ya da kendini ne ile mutlu hissedeceğinin yanı sıra değer 
verdiği kişiye sevgisini nasıl göstereceği de işletmeler tarafından belirlenir hale gelmiştir. Özellikle 
ülkemizde, özel gün gibi duygusal konularda hassas olunması işletmeleri; sevgi, saygı, özlem, 
mutluluk gibi duygu yüklü kavramlar üzerinde düşündürmeye ve çabalarını bu yönde sürdürmeye 
yöneltmiştir. İşletmeler özel günlerde tüketiciye sadece bu iletileri sunmakla yetinmeyip, örtülü bir 
şekilde ürün veya hizmetlerini de sunmaktadır. Günümüzde bu tür reklamlar o kadar iyi 
planlanmaktaki tüketici farkında olmadan, reklamda sunulan o mutluluğa, yine o reklamlarda sunulan 

abileceği algısına kapılmaktadır.  

Genel kabul görmüş tanımlardan birine göre reklam; bir ürün ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin 
veya fikrin kimliği belirli olan sorumlusu tarafından daha önce belirlenmiş olan bir bedel 
kitlesel iletişim araçlarının kullanımıyla kamuoyuna olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesi 

Tutundurma çabaları içinde reklam, tüketici ürünleri ağırlıklı olmak üzere, sık kullanılan bir araç 
ktedir. Reklamın işletmeler tarafından sık kullanılmasında,  reklamın bir defada çok 

sayıda tüketiciye ulaşabilme ve izlenilme sayısı ile orantılı düşük birim maliyete sahip olma özelliği 
etkili olmaktadır. Reklam, bir ürün ya da hizmetin satışına destek sağlamakta ve bu sayede diğer 
tutundurma çabalarının etkinliğini arttırmaktadır. Ancak reklam, bu amaçlar ile sınırlı kalmayıp 
tüketicilerin algılarını etkileyerek ürün ve hizmete değer katmakta, marka imajına katkıda bulunmakta 

olantüketim, endüstri çağıyla birlikte önem kazanmış ve insanları mutluluğa, mükemmelliğe 
rılacak bir araç olarak sunulmuştur. Günümüzde tüketim, insanları ayakta tutan ve onlara umutla 

birlikte her istediğine ulaşabilme imkânı veren sınırsız bir gelişimdir (Fromm, 1997: 21).     

tir. Başka bir ifade ile ürünler 
tüketiciye sunulurken bireysel anlamlarının yanı sıra sosyal anlamlarıyla da sunulmaktadır. Bu 
durumda tüketiciler, ürünü sadece bireysel özelliklerinden dolayı satın almakla kalmayıp aynı 

lamlara da dikkat etmektedirler (Odabaşı, 2013: 64). 

Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve bunun sonucunda tüketim olgusunun değişimi, kültürü üretilen 
ve pazarlanan bir meta haline dönüştürmüştür. Endüstri çağıyla birlikte etkisini giderek arttıran ve 
oplumsal yaşantının büyük değişimlere uğramasına neden olan tüketim kültürü,  hayatın her alanını 

biçimlendirerek yeni tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kültür endüstrisi 
lan kâr çabası, sermayenin ideolojik 

çıkarlarıyla birleşmekte; bu da kültür alanında tekelci bir egemenliğin kurulmasına yol açmaktadır. 
Kültür endüstrisi üreticisi kişiler, gitgide daha sık bir ekonomik ve siyasal bağımlılık içine girmekle 

ler üstünde etkili bir kültür üretip yaymanın da yeni yollarını aramaktadırlar (Bilsin, 

Gücünü kapitalizmden alan işletmelerin topluma sunduğu tüketim kalıplardan bir tanesi de özel 
müzdeözel günler,  işletmeler 

tarafından ilk anlamından çok uzakta, tüketim günleri olarak görülmektedir. Özel günlerde yayınlanan 
reklam ve kampanyalar aracılığıyla izleyiciye, yerine getirmeleri gereken tüketim davranışı sürekli 

. Bir süre sonra bu hatırlatmalar, bir mecburiyete dönüşmektedir. Günümüzde 
artık insanların ne yiyeceği, ne giyeceği ya da kendini ne ile mutlu hissedeceğinin yanı sıra değer 

ale gelmiştir. Özellikle 
ülkemizde, özel gün gibi duygusal konularda hassas olunması işletmeleri; sevgi, saygı, özlem, 
mutluluk gibi duygu yüklü kavramlar üzerinde düşündürmeye ve çabalarını bu yönde sürdürmeye 

ciye sadece bu iletileri sunmakla yetinmeyip, örtülü bir 
şekilde ürün veya hizmetlerini de sunmaktadır. Günümüzde bu tür reklamlar o kadar iyi 
planlanmaktaki tüketici farkında olmadan, reklamda sunulan o mutluluğa, yine o reklamlarda sunulan 

Genel kabul görmüş tanımlardan birine göre reklam; bir ürün ya da hizmetin, bir kurumun, bir kişinin 
veya fikrin kimliği belirli olan sorumlusu tarafından daha önce belirlenmiş olan bir bedel karşılığında, 
kitlesel iletişim araçlarının kullanımıyla kamuoyuna olumlu bir şekilde tanıtılıp benimsetilmesi 

Tutundurma çabaları içinde reklam, tüketici ürünleri ağırlıklı olmak üzere, sık kullanılan bir araç 
ktedir. Reklamın işletmeler tarafından sık kullanılmasında,  reklamın bir defada çok 

sayıda tüketiciye ulaşabilme ve izlenilme sayısı ile orantılı düşük birim maliyete sahip olma özelliği 
ağlamakta ve bu sayede diğer 

tutundurma çabalarının etkinliğini arttırmaktadır. Ancak reklam, bu amaçlar ile sınırlı kalmayıp 
tüketicilerin algılarını etkileyerek ürün ve hizmete değer katmakta, marka imajına katkıda bulunmakta 
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ve nihayetinde tüketicileri işletmenin ürün ve hizmetine yönlendirmektedir (Karafakioğlu, 1988: 20
24). 

Bireyin üretilen yeni ürünlere karşıgöstereceğidirenişin kırılması,  daha önce sahip olduğu 
ürünleribırakıp yeni üretilen ürünleri tüketmeye ikna edilmesi ve tüketmenin, para harca
isteklere cevap vermenin son derede doğal olduğuna inandırılması gerekmektedir. Bu noktada, bireyi 
tüketime ve tüketimin verdiği mutluluğa ulaştıracak olan reklamdır. Bu anlamda reklam, sahip olduğu 
imkânlar sayesinde bireyi kolayca manipüle
ürüne yönelik çeşitli duyguları harekete geçirerek tüketici zihninde yanılsamalar oluşturabilmektedir 
(Kellner, 1991: 76). Bu da tüketicilerin satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. 
Reklamın tüketici davranışlarına doğrudan etkilerinin yansıra kültürel değerler üzerinde de etkileri 
vardır. Bu doğrultuda reklamı, tüketim çarkını döndüren kültürel bir kaynak olarak da görmek 
mümkündür (Becan, 2015: 109). Bir başka anlatımla reklam, yaşantım
kaçınılmaz bir parçası olup her yerde hazır olan tüketim kültürünün temel araçlarından biridir. 

Bugün dünyanın neredeyse her yerinde ürün, hizmet ve nesnelere ilişkin bir bolluğun söz konusu 
olduğu ve bunun sonucu olarak da tüketim
varsayıma dayanak oluşturan unsur ise kapitalizmi besleyen ve tüketimin artış göstermesinde etkili 
olan reklamcılıktır (Batı, 2012:7). Kültür sanayisinin bir aracı olarak reklamcılık, kitle iletişimi il
sunulanmetaya, tüketiciler arasında bir talep yaratır. Bu bağlamda reklam, tüketicilere; işaret ve 
sembollerin sık kullanıldığı, yapay ihtiyaçların oluşturulduğu ayrı bir dünya sunar. Reklam aynı 
zamanda tüm ihtiyaçların, reklamı yapılan ürünle birlikte 
mümkün kılar (Aydoğan, 2005: 48). Yaşadığımız dönemde, yapay ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla 
birlikte tüketilenler yalnızca maddi nesneler olmaktan çıkmış, soyut nesnelerin de tüketimi gündeme 
gelmiştir. Tüketim sürecinin daha karmaşık bir hâl aldığı günümüzde tüketim, endüstriyel kapitalizmin 
üretim modelleri içinde yer bulan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Bocock1997:42
iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte serbest pazarda, endüstrileşme ve 
kapitalizme bağlı olarakyaygınlık kazanmış ve tüketim toplumsal ve kültürel yapılar üzerinde görünür 
bir etkiye sahip olmuştur (Uztuğ, 2008: 95).

Kapitalizminde tüketiciler, metalar yoluyla oluşan simgesel anlama bağımlı hale gelmektedir
ve tüketim kültürü ilişkisi, metalar aracılığıyla oluşan anlamın yaratılmasında önemli rol 
üstlenmektedir. Bu bağlamda, tüketim kültürü ve reklamların, kapitalist sistemde toplumsal yeniden 
üretimi sağlamaya hizmet ettiği söylenebilir. Reklamlar, 
alınmasına teşvik ederek kapitalizmin ekonomik yeniden üretimine hizmet etmekte; diğer yandan ise 
sahip oldukları içerikleriyle kapitalizmin toplumsal yeniden üretimine hizmet eden bir toplumsallaşma 
işlevi görmektedir (Dağtaş, 2009: 19). Reklamın, ürün ve markaya yüklediği anlam kültür 
dünyasından alınıp, tüketiciler tarafından yorumlanıp kabullenilmesi sonucu, bizzat reklamın kendisi 
de yaşayan bir kültür ürünü haline dönüşmüş olur. Tüketim toplumunun başta g
uygun olarak reklamlar ve göstergeler tükettirmek amacı ile ürünlerin değerini değiştirerek onlara yeni 
anlamlar katmaktadır (Odabaşı, 2013: 46

Üretim imkânlarının ve buna bağlı olarak üretimin hızla geliştiği rekabet ortamında ürün
farklılıklar giderek azalmakta ve birbirlerine benzer içerikteki ürünler üretilir hale gelmektedir. 
İşletmeler bu noktada, rakiplerinin önüne geçebilmek için ürünlerin simgesel anlamlarına yani 
imajlarına odaklanmaktadır. Modern toplumların yapılar
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işletmenin ürün ve hizmetine yönlendirmektedir (Karafakioğlu, 1988: 20

Bireyin üretilen yeni ürünlere karşıgöstereceğidirenişin kırılması,  daha önce sahip olduğu 
ürünleribırakıp yeni üretilen ürünleri tüketmeye ikna edilmesi ve tüketmenin, para harca
isteklere cevap vermenin son derede doğal olduğuna inandırılması gerekmektedir. Bu noktada, bireyi 
tüketime ve tüketimin verdiği mutluluğa ulaştıracak olan reklamdır. Bu anlamda reklam, sahip olduğu 
imkânlar sayesinde bireyi kolayca manipüle edebilmektedir. Reklam aynı zamanda, reklamı yapılan 
ürüne yönelik çeşitli duyguları harekete geçirerek tüketici zihninde yanılsamalar oluşturabilmektedir 
(Kellner, 1991: 76). Bu da tüketicilerin satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

amın tüketici davranışlarına doğrudan etkilerinin yansıra kültürel değerler üzerinde de etkileri 
vardır. Bu doğrultuda reklamı, tüketim çarkını döndüren kültürel bir kaynak olarak da görmek 
mümkündür (Becan, 2015: 109). Bir başka anlatımla reklam, yaşantımıza yön veren, herkesin 
kaçınılmaz bir parçası olup her yerde hazır olan tüketim kültürünün temel araçlarından biridir. 

Bugün dünyanın neredeyse her yerinde ürün, hizmet ve nesnelere ilişkin bir bolluğun söz konusu 
olduğu ve bunun sonucu olarak da tüketimin hegemonyasının yaşandığı varsayımı gündemdedir. Bu 
varsayıma dayanak oluşturan unsur ise kapitalizmi besleyen ve tüketimin artış göstermesinde etkili 
olan reklamcılıktır (Batı, 2012:7). Kültür sanayisinin bir aracı olarak reklamcılık, kitle iletişimi il
sunulanmetaya, tüketiciler arasında bir talep yaratır. Bu bağlamda reklam, tüketicilere; işaret ve 
sembollerin sık kullanıldığı, yapay ihtiyaçların oluşturulduğu ayrı bir dünya sunar. Reklam aynı 
zamanda tüm ihtiyaçların, reklamı yapılan ürünle birlikte ortadan kalkacağı fikrini yayarak tüketimi 
mümkün kılar (Aydoğan, 2005: 48). Yaşadığımız dönemde, yapay ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla 
birlikte tüketilenler yalnızca maddi nesneler olmaktan çıkmış, soyut nesnelerin de tüketimi gündeme 

recinin daha karmaşık bir hâl aldığı günümüzde tüketim, endüstriyel kapitalizmin 
üretim modelleri içinde yer bulan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Bocock1997:42
iletişim araçlarının gelişmesiyle birlikte serbest pazarda, endüstrileşme ve tüketim ideolojisi 
kapitalizme bağlı olarakyaygınlık kazanmış ve tüketim toplumsal ve kültürel yapılar üzerinde görünür 
bir etkiye sahip olmuştur (Uztuğ, 2008: 95). 

Kapitalizminde tüketiciler, metalar yoluyla oluşan simgesel anlama bağımlı hale gelmektedir
ve tüketim kültürü ilişkisi, metalar aracılığıyla oluşan anlamın yaratılmasında önemli rol 
üstlenmektedir. Bu bağlamda, tüketim kültürü ve reklamların, kapitalist sistemde toplumsal yeniden 
üretimi sağlamaya hizmet ettiği söylenebilir. Reklamlar, bir yandan belli bir ürün ya da hizmetin satın 
alınmasına teşvik ederek kapitalizmin ekonomik yeniden üretimine hizmet etmekte; diğer yandan ise 
sahip oldukları içerikleriyle kapitalizmin toplumsal yeniden üretimine hizmet eden bir toplumsallaşma 

rmektedir (Dağtaş, 2009: 19). Reklamın, ürün ve markaya yüklediği anlam kültür 
dünyasından alınıp, tüketiciler tarafından yorumlanıp kabullenilmesi sonucu, bizzat reklamın kendisi 
de yaşayan bir kültür ürünü haline dönüşmüş olur. Tüketim toplumunun başta gelen özelliklerine 
uygun olarak reklamlar ve göstergeler tükettirmek amacı ile ürünlerin değerini değiştirerek onlara yeni 
anlamlar katmaktadır (Odabaşı, 2013: 46-47). 

Üretim imkânlarının ve buna bağlı olarak üretimin hızla geliştiği rekabet ortamında ürün
farklılıklar giderek azalmakta ve birbirlerine benzer içerikteki ürünler üretilir hale gelmektedir. 
İşletmeler bu noktada, rakiplerinin önüne geçebilmek için ürünlerin simgesel anlamlarına yani 
imajlarına odaklanmaktadır. Modern toplumların yapılarına bakıldığında, simgesel ve işaretsel 

işletmenin ürün ve hizmetine yönlendirmektedir (Karafakioğlu, 1988: 20-

Bireyin üretilen yeni ürünlere karşıgöstereceğidirenişin kırılması,  daha önce sahip olduğu 
ürünleribırakıp yeni üretilen ürünleri tüketmeye ikna edilmesi ve tüketmenin, para harcamanın, arzu ve 
isteklere cevap vermenin son derede doğal olduğuna inandırılması gerekmektedir. Bu noktada, bireyi 
tüketime ve tüketimin verdiği mutluluğa ulaştıracak olan reklamdır. Bu anlamda reklam, sahip olduğu 

edebilmektedir. Reklam aynı zamanda, reklamı yapılan 
ürüne yönelik çeşitli duyguları harekete geçirerek tüketici zihninde yanılsamalar oluşturabilmektedir 
(Kellner, 1991: 76). Bu da tüketicilerin satın alma davranışlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

amın tüketici davranışlarına doğrudan etkilerinin yansıra kültürel değerler üzerinde de etkileri 
vardır. Bu doğrultuda reklamı, tüketim çarkını döndüren kültürel bir kaynak olarak da görmek 

ıza yön veren, herkesin 
kaçınılmaz bir parçası olup her yerde hazır olan tüketim kültürünün temel araçlarından biridir.  

Bugün dünyanın neredeyse her yerinde ürün, hizmet ve nesnelere ilişkin bir bolluğun söz konusu 
in hegemonyasının yaşandığı varsayımı gündemdedir. Bu 

varsayıma dayanak oluşturan unsur ise kapitalizmi besleyen ve tüketimin artış göstermesinde etkili 
olan reklamcılıktır (Batı, 2012:7). Kültür sanayisinin bir aracı olarak reklamcılık, kitle iletişimi ile 
sunulanmetaya, tüketiciler arasında bir talep yaratır. Bu bağlamda reklam, tüketicilere; işaret ve 
sembollerin sık kullanıldığı, yapay ihtiyaçların oluşturulduğu ayrı bir dünya sunar. Reklam aynı 

ortadan kalkacağı fikrini yayarak tüketimi 
mümkün kılar (Aydoğan, 2005: 48). Yaşadığımız dönemde, yapay ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla 
birlikte tüketilenler yalnızca maddi nesneler olmaktan çıkmış, soyut nesnelerin de tüketimi gündeme 

recinin daha karmaşık bir hâl aldığı günümüzde tüketim, endüstriyel kapitalizmin 
üretim modelleri içinde yer bulan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır (Bocock1997:42-43). Kitle 

tüketim ideolojisi 
kapitalizme bağlı olarakyaygınlık kazanmış ve tüketim toplumsal ve kültürel yapılar üzerinde görünür 

Kapitalizminde tüketiciler, metalar yoluyla oluşan simgesel anlama bağımlı hale gelmektedir. Reklam 
ve tüketim kültürü ilişkisi, metalar aracılığıyla oluşan anlamın yaratılmasında önemli rol 
üstlenmektedir. Bu bağlamda, tüketim kültürü ve reklamların, kapitalist sistemde toplumsal yeniden 

bir yandan belli bir ürün ya da hizmetin satın 
alınmasına teşvik ederek kapitalizmin ekonomik yeniden üretimine hizmet etmekte; diğer yandan ise 
sahip oldukları içerikleriyle kapitalizmin toplumsal yeniden üretimine hizmet eden bir toplumsallaşma 

rmektedir (Dağtaş, 2009: 19). Reklamın, ürün ve markaya yüklediği anlam kültür 
dünyasından alınıp, tüketiciler tarafından yorumlanıp kabullenilmesi sonucu, bizzat reklamın kendisi 

elen özelliklerine 
uygun olarak reklamlar ve göstergeler tükettirmek amacı ile ürünlerin değerini değiştirerek onlara yeni 

Üretim imkânlarının ve buna bağlı olarak üretimin hızla geliştiği rekabet ortamında ürünlerdeki 
farklılıklar giderek azalmakta ve birbirlerine benzer içerikteki ürünler üretilir hale gelmektedir. 
İşletmeler bu noktada, rakiplerinin önüne geçebilmek için ürünlerin simgesel anlamlarına yani 

ına bakıldığında, simgesel ve işaretsel 
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anlamlara odaklanıldığı ve bu durumun özellikle tüketim ürünlerinin çeşitli türdeki reklamlarında öne 
çıktığı görülmektedir (Bocock,1997: 12).

Markalar uyguladıkları stratejiler ile tüketici benliğini yapılandırma ko
oluşturur.  Markanın ürünü için sembolik bir anlam geliştirmek ve bunu tüketicilere iletmek 
reklamcıların görevidir (Batı, 2007: 6). Reklamların anlam yaratma özelliği ile öne çıkan markaların 
tüketiciler tarafından nasıl yoruml
faydalanılmaktadır. Birer kültürel gösterge olan markalar bir tür tüketim içeriği olarak da 
değerlendirilmelidir (Domzal ve Kernan, 1992: 48

Sonuç olarak reklamı, kültür ve tüketim toplumundan bağım
toplumunda tüketim; ihtiyacın ötesinde özgürlük, mutluluk, imaj, sosyal çevre edinme gibi simgesel 
değerlere ulaşmak için yapılmaktadır. Reklamlar, ürünün tanıtımını geri planda bırakarak izleyiciye 
kendini özel hissetme, toplumda saygınlık kazanma, yaşama özgürlük katma gibi iletiler sunmaktadır 
(Featherstone, 1996: 119).  

4.Örnek Reklam İncelemesi 

4.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı

Araştırma, duygusal bir temele dayanan “özel günler” ileson yıllarda topluma alışkanlık 
dayatılan “tüketim” arasındaki ilişkiyi konu almaktadır.

Araştırmanın amacı reklamda çeşitli anlamları temsil eden iletileri ortaya çıkarmak, kavramak, 
çözümlemek ve yorumlamaktır. Bu doğrultuda, reklamda üretilmiş olan tüketime yönlendirici gizli 
anlamların ortaya çıkarılması araştırmanın asıl amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde, Paşabahçe’nin 2017 yılında Anneler Günü’ne özel olarak yayınladığı 
televizyon reklamı göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Göstergebilimsel analiz,  metinde yer alan bağlantıları bir araya getiren, onları anlamlandıran ve 
tutarlılık içinde çözümleyen bir yöntemdir.   Araştırmada, görüntünün egemen olduğu medya 
mesajlarının okunmasında ve anlamlandırılmasında en uygun ya
tekniği kullanılmıştır. 

Son yıllarda medya kuramları arasında önemli yer edinen göstergebilimin ilk ortaya çıkışı, orta çağ 
düşünürlerine kadar dayansa da geniş kapsamlı ilk çözümlemeler 20. yüzyıla dayanmaktadır. Anlam 
araştırmalarında somut ve bilimsel sonuçlar veren göstergebilim, “göstergeleri inceleyen bir bilim 
dalı” veya “göstergelerim bilimi” olarak tanımlanır (Parsa ve Parsa, 2013: 3

Göstergebilimsel çözümlemelerde; gösterge, gösterilen ve gösteren olmak üzer
temelini oluşturan üç önemli öğe vardır (Atabek ve Atabek, 2007: 68). Göstergebilimi anlamak ve 
yorumlamak için ilk olarak göstergebilimin ana öğesi olan göstergeyi iyi anlamak gerekir.  Gösterge, 
kendi dışında bir şeyi gösterebilecek niteliğe sahip olan ve genel olarak bir başka şeyin yerini alan her 
türlü varlık, biçim, nesne ya da olgu olarak tanımlanır (Vardar, 1988: 111).
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anlamlara odaklanıldığı ve bu durumun özellikle tüketim ürünlerinin çeşitli türdeki reklamlarında öne 
çıktığı görülmektedir (Bocock,1997: 12). 

Markalar uyguladıkları stratejiler ile tüketici benliğini yapılandırma konusunda sembolik bir kaynak 
oluşturur.  Markanın ürünü için sembolik bir anlam geliştirmek ve bunu tüketicilere iletmek 
reklamcıların görevidir (Batı, 2007: 6). Reklamların anlam yaratma özelliği ile öne çıkan markaların 
tüketiciler tarafından nasıl yorumlandığını açıklamak içingöstergebilimsel yöntemlerden 
faydalanılmaktadır. Birer kültürel gösterge olan markalar bir tür tüketim içeriği olarak da 
değerlendirilmelidir (Domzal ve Kernan, 1992: 48-64). 

Sonuç olarak reklamı, kültür ve tüketim toplumundan bağımsız düşünmek mümkün değildir. Tüketim 
toplumunda tüketim; ihtiyacın ötesinde özgürlük, mutluluk, imaj, sosyal çevre edinme gibi simgesel 
değerlere ulaşmak için yapılmaktadır. Reklamlar, ürünün tanıtımını geri planda bırakarak izleyiciye 

me, toplumda saygınlık kazanma, yaşama özgürlük katma gibi iletiler sunmaktadır 

4.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Araştırma, duygusal bir temele dayanan “özel günler” ileson yıllarda topluma alışkanlık 
dayatılan “tüketim” arasındaki ilişkiyi konu almaktadır. 

Araştırmanın amacı reklamda çeşitli anlamları temsil eden iletileri ortaya çıkarmak, kavramak, 
çözümlemek ve yorumlamaktır. Bu doğrultuda, reklamda üretilmiş olan tüketime yönlendirici gizli 
nlamların ortaya çıkarılması araştırmanın asıl amacını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın bu bölümünde, Paşabahçe’nin 2017 yılında Anneler Günü’ne özel olarak yayınladığı 
televizyon reklamı göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.  

Göstergebilimsel analiz,  metinde yer alan bağlantıları bir araya getiren, onları anlamlandıran ve 
tutarlılık içinde çözümleyen bir yöntemdir.   Araştırmada, görüntünün egemen olduğu medya 
mesajlarının okunmasında ve anlamlandırılmasında en uygun yaklaşım olarak görülen göstergebilim 

Son yıllarda medya kuramları arasında önemli yer edinen göstergebilimin ilk ortaya çıkışı, orta çağ 
düşünürlerine kadar dayansa da geniş kapsamlı ilk çözümlemeler 20. yüzyıla dayanmaktadır. Anlam 
araştırmalarında somut ve bilimsel sonuçlar veren göstergebilim, “göstergeleri inceleyen bir bilim 
dalı” veya “göstergelerim bilimi” olarak tanımlanır (Parsa ve Parsa, 2013: 3-4). 

Göstergebilimsel çözümlemelerde; gösterge, gösterilen ve gösteren olmak üzere gösterge kuramlarının 
temelini oluşturan üç önemli öğe vardır (Atabek ve Atabek, 2007: 68). Göstergebilimi anlamak ve 
yorumlamak için ilk olarak göstergebilimin ana öğesi olan göstergeyi iyi anlamak gerekir.  Gösterge, 

ek niteliğe sahip olan ve genel olarak bir başka şeyin yerini alan her 
türlü varlık, biçim, nesne ya da olgu olarak tanımlanır (Vardar, 1988: 111). 

anlamlara odaklanıldığı ve bu durumun özellikle tüketim ürünlerinin çeşitli türdeki reklamlarında öne 

nusunda sembolik bir kaynak 
oluşturur.  Markanın ürünü için sembolik bir anlam geliştirmek ve bunu tüketicilere iletmek 
reklamcıların görevidir (Batı, 2007: 6). Reklamların anlam yaratma özelliği ile öne çıkan markaların 

andığını açıklamak içingöstergebilimsel yöntemlerden 
faydalanılmaktadır. Birer kültürel gösterge olan markalar bir tür tüketim içeriği olarak da 

sız düşünmek mümkün değildir. Tüketim 
toplumunda tüketim; ihtiyacın ötesinde özgürlük, mutluluk, imaj, sosyal çevre edinme gibi simgesel 
değerlere ulaşmak için yapılmaktadır. Reklamlar, ürünün tanıtımını geri planda bırakarak izleyiciye 

me, toplumda saygınlık kazanma, yaşama özgürlük katma gibi iletiler sunmaktadır 

Araştırma, duygusal bir temele dayanan “özel günler” ileson yıllarda topluma alışkanlık olarak 

Araştırmanın amacı reklamda çeşitli anlamları temsil eden iletileri ortaya çıkarmak, kavramak, 
çözümlemek ve yorumlamaktır. Bu doğrultuda, reklamda üretilmiş olan tüketime yönlendirici gizli 

Araştırmanın bu bölümünde, Paşabahçe’nin 2017 yılında Anneler Günü’ne özel olarak yayınladığı 

Göstergebilimsel analiz,  metinde yer alan bağlantıları bir araya getiren, onları anlamlandıran ve 
tutarlılık içinde çözümleyen bir yöntemdir.   Araştırmada, görüntünün egemen olduğu medya 

klaşım olarak görülen göstergebilim 

Son yıllarda medya kuramları arasında önemli yer edinen göstergebilimin ilk ortaya çıkışı, orta çağ 
düşünürlerine kadar dayansa da geniş kapsamlı ilk çözümlemeler 20. yüzyıla dayanmaktadır. Anlam 
araştırmalarında somut ve bilimsel sonuçlar veren göstergebilim, “göstergeleri inceleyen bir bilim 

e gösterge kuramlarının 
temelini oluşturan üç önemli öğe vardır (Atabek ve Atabek, 2007: 68). Göstergebilimi anlamak ve 
yorumlamak için ilk olarak göstergebilimin ana öğesi olan göstergeyi iyi anlamak gerekir.  Gösterge, 

ek niteliğe sahip olan ve genel olarak bir başka şeyin yerini alan her 
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Göstergebilimin kurucularından olan dilbilimci Saussure göre; dil göstergesi bir nesneyle bir adı 
birleştirmez, bir kavramla bir işitim imgesini birleştirir. Bütün göstergeler görüntü ve nesne gibi 
fiziksel boyutu olan gösterenleonun temsil ettiği kavram yani gösterilenden oluşmaktadır. Görüntü, 
sözcük ya da anlam üretimine katkı sağlayan herhangi bir şey göster
(Saussure’den çev: Vardar, 1976: 36). Araştırmada gösteren, gösterilen ve gösterge incelemeleri 
Saussure’ün bu görüşlerinden yararlanılarak ele alınmıştır. 

Göstergebilimde anlama sürecini başlatan ve bir gösteren ile karşılaş
ne anlam içerdiğini zihinde oluşturan sürece anlamlama denir. Anlamlama sürecinde ise düz anlam ve 
yan anlam ifadeleri öne çıkmaktadır. Barthes’a göre düz anlam, göstergenin temsil ettiği şeyin ne 
olduğu iken,  yananlamı ise göstergenin nasıl temsil edildiğidir (Barthes,www.marxists.org). 
Araştırmada Barthes’ın görüşleri doğrultusunda metnin düzanlamları ve yananlamları ortaya 
çıkarılmıştır. 

Araştırmada inceleme konusu olarak Paşabahçe markasının Anneler Günü’nde yayınlamı
reklam seçilmiştir. Bunun sebebi, reklamın yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşmış olması ve 
kendinden oldukça çok söz ettirmesidir. İnternet üzerinden ulaşılan Paşabahçe reklamı,  sözel ve 
görsel iletilerin açığa çıkarılması için önce bir bü
alan “Ekran Alıntısı Aracı” özelliği ile hareketsiz görüntülere ayrılarak yorumlanmıştır.  

4.3. Göstergebilimsel Çözümleme 

4.3.1. Görüntüsel Düzlem 

Reklamın görüntüsel incelemesinde; “Reklam öyküsü ve gö
anlam boyutunda çözümlenmesi”, “gösterge çözümlemesi” ve “ reklamda yer alan karşıtlıklar” 
başlıkları yer almaktadır. 

Reklam Öyküsü veGörüntü GöstergelerininDüzanlam ve YananlamBoyutunda çözümlenmesi

Hareketli reklam özelliği taşıyan Paşabahçe reklamının görüntüsü incelendiğinde, ilk karede bir 
annenin oğluna kapıyı açtığı görülür. Çocuk, ilk olarak elindeki güller ve sırtındaki çantayla dikkat 
çeker. Güllerden, o günün özel bir gün olduğu anlaşılır.  
kutlar.  

Annenin özenli ve şık bir giyime sahip olduğu, inci kolye ve küpe gibi aksesuarlar taktığı görülür. 
Buradan annenin, Anneler Günü için hazırlık yaptığı anlaşılır. Reklamın devamında, kadraja yemek 
masasının girmesiyle annenin özel bir hazırlık yaptığı da anlaşılır. Sonuç olarak reklamın ilk bölümde, 
çeşitli iletiler aracılığıyla anne ve oğulun özel günlere verdiği önem gözler önüne serilmektedir.
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Göstergebilimin kurucularından olan dilbilimci Saussure göre; dil göstergesi bir nesneyle bir adı 
ez, bir kavramla bir işitim imgesini birleştirir. Bütün göstergeler görüntü ve nesne gibi 

fiziksel boyutu olan gösterenleonun temsil ettiği kavram yani gösterilenden oluşmaktadır. Görüntü, 
sözcük ya da anlam üretimine katkı sağlayan herhangi bir şey göstergebiliminde gösterge olabilir 
(Saussure’den çev: Vardar, 1976: 36). Araştırmada gösteren, gösterilen ve gösterge incelemeleri 
Saussure’ün bu görüşlerinden yararlanılarak ele alınmıştır.  

Göstergebilimde anlama sürecini başlatan ve bir gösteren ile karşılaşıldığında, onun gösterilenini yani 
ne anlam içerdiğini zihinde oluşturan sürece anlamlama denir. Anlamlama sürecinde ise düz anlam ve 
yan anlam ifadeleri öne çıkmaktadır. Barthes’a göre düz anlam, göstergenin temsil ettiği şeyin ne 

ise göstergenin nasıl temsil edildiğidir (Barthes,www.marxists.org). 
Araştırmada Barthes’ın görüşleri doğrultusunda metnin düzanlamları ve yananlamları ortaya 

Araştırmada inceleme konusu olarak Paşabahçe markasının Anneler Günü’nde yayınlamı
reklam seçilmiştir. Bunun sebebi, reklamın yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşmış olması ve 
kendinden oldukça çok söz ettirmesidir. İnternet üzerinden ulaşılan Paşabahçe reklamı,  sözel ve 
görsel iletilerin açığa çıkarılması için önce bir bütün olarak incelenmiş sonra ise bilgisayarlarda yer 
alan “Ekran Alıntısı Aracı” özelliği ile hareketsiz görüntülere ayrılarak yorumlanmıştır.  

 

Reklamın görüntüsel incelemesinde; “Reklam öyküsü ve görüntü göstergelerinin düz anlam ve yan 
anlam boyutunda çözümlenmesi”, “gösterge çözümlemesi” ve “ reklamda yer alan karşıtlıklar” 

Reklam Öyküsü veGörüntü GöstergelerininDüzanlam ve YananlamBoyutunda çözümlenmesi

Hareketli reklam özelliği taşıyan Paşabahçe reklamının görüntüsü incelendiğinde, ilk karede bir 
annenin oğluna kapıyı açtığı görülür. Çocuk, ilk olarak elindeki güller ve sırtındaki çantayla dikkat 
çeker. Güllerden, o günün özel bir gün olduğu anlaşılır.  Çocuk annesine sarılarak Anneler Günü’nü 

Annenin özenli ve şık bir giyime sahip olduğu, inci kolye ve küpe gibi aksesuarlar taktığı görülür. 
Buradan annenin, Anneler Günü için hazırlık yaptığı anlaşılır. Reklamın devamında, kadraja yemek 

girmesiyle annenin özel bir hazırlık yaptığı da anlaşılır. Sonuç olarak reklamın ilk bölümde, 
çeşitli iletiler aracılığıyla anne ve oğulun özel günlere verdiği önem gözler önüne serilmektedir.

Göstergebilimin kurucularından olan dilbilimci Saussure göre; dil göstergesi bir nesneyle bir adı 
ez, bir kavramla bir işitim imgesini birleştirir. Bütün göstergeler görüntü ve nesne gibi 

fiziksel boyutu olan gösterenleonun temsil ettiği kavram yani gösterilenden oluşmaktadır. Görüntü, 
gebiliminde gösterge olabilir 

(Saussure’den çev: Vardar, 1976: 36). Araştırmada gösteren, gösterilen ve gösterge incelemeleri 

ıldığında, onun gösterilenini yani 
ne anlam içerdiğini zihinde oluşturan sürece anlamlama denir. Anlamlama sürecinde ise düz anlam ve 
yan anlam ifadeleri öne çıkmaktadır. Barthes’a göre düz anlam, göstergenin temsil ettiği şeyin ne 

ise göstergenin nasıl temsil edildiğidir (Barthes,www.marxists.org). 
Araştırmada Barthes’ın görüşleri doğrultusunda metnin düzanlamları ve yananlamları ortaya 

Araştırmada inceleme konusu olarak Paşabahçe markasının Anneler Günü’nde yayınlamış olduğu 
reklam seçilmiştir. Bunun sebebi, reklamın yayınlandığı dönemde geniş kitlelere ulaşmış olması ve 
kendinden oldukça çok söz ettirmesidir. İnternet üzerinden ulaşılan Paşabahçe reklamı,  sözel ve 

tün olarak incelenmiş sonra ise bilgisayarlarda yer 
alan “Ekran Alıntısı Aracı” özelliği ile hareketsiz görüntülere ayrılarak yorumlanmıştır.   
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anlam boyutunda çözümlenmesi”, “gösterge çözümlemesi” ve “ reklamda yer alan karşıtlıklar” 

Reklam Öyküsü veGörüntü GöstergelerininDüzanlam ve YananlamBoyutunda çözümlenmesi 

Hareketli reklam özelliği taşıyan Paşabahçe reklamının görüntüsü incelendiğinde, ilk karede bir 
annenin oğluna kapıyı açtığı görülür. Çocuk, ilk olarak elindeki güller ve sırtındaki çantayla dikkat 

Çocuk annesine sarılarak Anneler Günü’nü 

Annenin özenli ve şık bir giyime sahip olduğu, inci kolye ve küpe gibi aksesuarlar taktığı görülür. 
Buradan annenin, Anneler Günü için hazırlık yaptığı anlaşılır. Reklamın devamında, kadraja yemek 

girmesiyle annenin özel bir hazırlık yaptığı da anlaşılır. Sonuç olarak reklamın ilk bölümde, 
çeşitli iletiler aracılığıyla anne ve oğulun özel günlere verdiği önem gözler önüne serilmektedir. 
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Şekil 1.Paşabahçe Reklam Öyküsü 

 

Sonraki karede anne, gülleri Paşabahçe markasına ait olduğu düşünülen vazoya yerleştirir. Reklamın 
devamında flu olan yemek masasının netlik kazandığı ve yemeklerin tüm detayları ile izleyiciye 
sunulduğu görülür. Masaya dikkatli bakıldığında, yiyecek ve içeceklerin Paşabahçe’ye a
tabak, bardak, sürahi, tuzluk gibi çeşitli türdeki ürünlerle sunulduğu görülür. Buradan 
Paşabahçemarkasının, duygusal iletiler altında kendi ürünleriniizleyiciye sunma fırsatı yakaladığı 
düşüncesine varılabilir. 

Reklamın sonraki karesine geçildiğinde tabaklarda yaprak sarma, lahana sarma,  musakka ve barbunya 
gibi Türk mutfağıyla özdeşleşmiş yemeklerin olduğu görülür. Bu yemekler aynı zamanda Türk anne 
figürüyle de özdeşleşmiştir. Çocuğun masaya yaklaşarak eliyle sarmalardan bir tanealması ise Tür
insanında görmeye alışık olduğumuz bir davranıştır. Tüm bu detaylardan Paşabahçe markasının 
geleneksel değerlere önem verdiği sonucu çıkarılabilir.

Annenin hazırladığı yemekler bir bütün halinde izleyiciye sunulurken masa adeta sihirli bir dokunuşla 
aydınlanır ve yemekler kahvaltılıklara dönüşür. Buradan sabah olduğu ve annenin oğluna güzel bir 
kahvaltı sofrası hazırladığı anlaşılır. Bu karede Paşabahçe’nin diğer bir ürün grubuna ait olan 
yumurtalık, kâse, çay bardağı gibi kahvaltılık ürünleri gösterime g
olmak üzere iki ayrı günde geçmesi Paşabahçe markasının, farklı ürün gruplarını (Akşam yemeği 
sabah kahvaltısı) izleyiciye sunmasına olanak tanır.

Reklamın devamında anne, yeni uyanan oğluna elindeki kâse ile yaklaşır
sevgiye; reçelin güllerden yapılmış oluşu ise fedakârlığa yorumlanabilir. Bu karedePaşabahçe ürünü, 
sevgiyi göstermedebir araç olarak kullanılmıştır.  Başka bir anlatımla sevgi, mutluluk, fedakârlık gibi 
anlamlar ile Paşabahçe’nin kalpli kâsesi arasında anlamsal bir ilişki kurulmuştur.

Anne ile oğulun birbirine sarıldığı kareye gelindiğinde arka planda; ocağın üstünde Paşabahçe’ye ait 
olduğu anlaşılan saydam cam baharatlıklar, meyve tabağı ve kahvaltılıklar dikkat çeker.

Son karede, çocuk okula gitmek üzere kapıya yönelir. Anne ise elindeki reçel dolu kavanoz ile oğluna 
yaklaşır. Bu karede Türk annelerinin alışkanlıklarına vurgu yapılmaktadır. Türk anneleri, çocukları 
okula veya işe giderken onların ellerine yanlarında götürebilecekler
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leri Paşabahçe markasına ait olduğu düşünülen vazoya yerleştirir. Reklamın 
devamında flu olan yemek masasının netlik kazandığı ve yemeklerin tüm detayları ile izleyiciye 
sunulduğu görülür. Masaya dikkatli bakıldığında, yiyecek ve içeceklerin Paşabahçe’ye a
tabak, bardak, sürahi, tuzluk gibi çeşitli türdeki ürünlerle sunulduğu görülür. Buradan 
Paşabahçemarkasının, duygusal iletiler altında kendi ürünleriniizleyiciye sunma fırsatı yakaladığı 

inde tabaklarda yaprak sarma, lahana sarma,  musakka ve barbunya 
gibi Türk mutfağıyla özdeşleşmiş yemeklerin olduğu görülür. Bu yemekler aynı zamanda Türk anne 
figürüyle de özdeşleşmiştir. Çocuğun masaya yaklaşarak eliyle sarmalardan bir tanealması ise Tür
insanında görmeye alışık olduğumuz bir davranıştır. Tüm bu detaylardan Paşabahçe markasının 
geleneksel değerlere önem verdiği sonucu çıkarılabilir. 

Annenin hazırladığı yemekler bir bütün halinde izleyiciye sunulurken masa adeta sihirli bir dokunuşla 
nlanır ve yemekler kahvaltılıklara dönüşür. Buradan sabah olduğu ve annenin oğluna güzel bir 

kahvaltı sofrası hazırladığı anlaşılır. Bu karede Paşabahçe’nin diğer bir ürün grubuna ait olan 
yumurtalık, kâse, çay bardağı gibi kahvaltılık ürünleri gösterime girer. Reklamın akşam ve ertesi sabah 
olmak üzere iki ayrı günde geçmesi Paşabahçe markasının, farklı ürün gruplarını (Akşam yemeği 
sabah kahvaltısı) izleyiciye sunmasına olanak tanır. 

Reklamın devamında anne, yeni uyanan oğluna elindeki kâse ile yaklaşır. Kâsenin kalpli oluşu 
sevgiye; reçelin güllerden yapılmış oluşu ise fedakârlığa yorumlanabilir. Bu karedePaşabahçe ürünü, 
sevgiyi göstermedebir araç olarak kullanılmıştır.  Başka bir anlatımla sevgi, mutluluk, fedakârlık gibi 

lpli kâsesi arasında anlamsal bir ilişki kurulmuştur. 

Anne ile oğulun birbirine sarıldığı kareye gelindiğinde arka planda; ocağın üstünde Paşabahçe’ye ait 
olduğu anlaşılan saydam cam baharatlıklar, meyve tabağı ve kahvaltılıklar dikkat çeker.

ocuk okula gitmek üzere kapıya yönelir. Anne ise elindeki reçel dolu kavanoz ile oğluna 
yaklaşır. Bu karede Türk annelerinin alışkanlıklarına vurgu yapılmaktadır. Türk anneleri, çocukları 
okula veya işe giderken onların ellerine yanlarında götürebilecekleri çeşitli yiyecekler tutuştururlar.

 

leri Paşabahçe markasına ait olduğu düşünülen vazoya yerleştirir. Reklamın 
devamında flu olan yemek masasının netlik kazandığı ve yemeklerin tüm detayları ile izleyiciye 
sunulduğu görülür. Masaya dikkatli bakıldığında, yiyecek ve içeceklerin Paşabahçe’ye ait saydam 
tabak, bardak, sürahi, tuzluk gibi çeşitli türdeki ürünlerle sunulduğu görülür. Buradan 
Paşabahçemarkasının, duygusal iletiler altında kendi ürünleriniizleyiciye sunma fırsatı yakaladığı 

inde tabaklarda yaprak sarma, lahana sarma,  musakka ve barbunya 
gibi Türk mutfağıyla özdeşleşmiş yemeklerin olduğu görülür. Bu yemekler aynı zamanda Türk anne 
figürüyle de özdeşleşmiştir. Çocuğun masaya yaklaşarak eliyle sarmalardan bir tanealması ise Türk 
insanında görmeye alışık olduğumuz bir davranıştır. Tüm bu detaylardan Paşabahçe markasının 

Annenin hazırladığı yemekler bir bütün halinde izleyiciye sunulurken masa adeta sihirli bir dokunuşla 
nlanır ve yemekler kahvaltılıklara dönüşür. Buradan sabah olduğu ve annenin oğluna güzel bir 

kahvaltı sofrası hazırladığı anlaşılır. Bu karede Paşabahçe’nin diğer bir ürün grubuna ait olan 
irer. Reklamın akşam ve ertesi sabah 

olmak üzere iki ayrı günde geçmesi Paşabahçe markasının, farklı ürün gruplarını (Akşam yemeği - 

. Kâsenin kalpli oluşu 
sevgiye; reçelin güllerden yapılmış oluşu ise fedakârlığa yorumlanabilir. Bu karedePaşabahçe ürünü, 
sevgiyi göstermedebir araç olarak kullanılmıştır.  Başka bir anlatımla sevgi, mutluluk, fedakârlık gibi 

Anne ile oğulun birbirine sarıldığı kareye gelindiğinde arka planda; ocağın üstünde Paşabahçe’ye ait 
olduğu anlaşılan saydam cam baharatlıklar, meyve tabağı ve kahvaltılıklar dikkat çeker. 

ocuk okula gitmek üzere kapıya yönelir. Anne ise elindeki reçel dolu kavanoz ile oğluna 
yaklaşır. Bu karede Türk annelerinin alışkanlıklarına vurgu yapılmaktadır. Türk anneleri, çocukları 

i çeşitli yiyecekler tutuştururlar. 
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Şekil 2.Paşabahçe Reklam Öyküsü 

Reklam sloganı: “Her Şeyi Sevgiye Dönüştüren Annelerimize…”Anneler günü için hazırlanan bu 
slogan, reklamın yananlamına ilişkin önemli bir vurgu içermektedir. Slogan annelerin her şeye s
dönüştürmesini dile getirmekle birlikte reklamda kullanılan Paşabahçe ürünlerine de gönderme 
yapmaktadır. Slogandaanneninsevgisi ve fedakârlığı düzanlamı oluştururken, 
Paşabahçeürünlerininsevgiyi dönüştürmede araç olarak kullanılmasıyananlamı oluştu

Gösterge Çözümlemesi 

Tablo 1.Paşabahçe Reklamı Gösterge Çözümlemesi

Gösterge 
 

Gösteren

 
İnsan 
 

 
Anne, o

 
 
Nesne 

 
Paşabahçe ürünleri (Tabak, bardak, 

vazo, kavanoz
 

Gül 

 
Ortam 
 

 
Ev 

 
Işık 
 

 
Loş ışık(Akşam) , Gün ışığı(Sabah)

 

Reklamda Yer Alan Karşıtlıklar 

Reklamda, göstergeler kadar karşıtlıklar da önemlidir. Karşıtlıklar, reklam içerisinde verilen 
mesajların,  açığa çıkmasını ve reklamı bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır. 
karşıtlıkların incelenmesi ile metinde yer alan gizli anlamlar açığa çıkarılmaktadır.
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Reklam sloganı: “Her Şeyi Sevgiye Dönüştüren Annelerimize…”Anneler günü için hazırlanan bu 
slogan, reklamın yananlamına ilişkin önemli bir vurgu içermektedir. Slogan annelerin her şeye s
dönüştürmesini dile getirmekle birlikte reklamda kullanılan Paşabahçe ürünlerine de gönderme 
yapmaktadır. Slogandaanneninsevgisi ve fedakârlığı düzanlamı oluştururken, 
Paşabahçeürünlerininsevgiyi dönüştürmede araç olarak kullanılmasıyananlamı oluşturmaktadır.

  

Paşabahçe Reklamı Gösterge Çözümlemesi 

Gösteren Gösterilen 

Anne, oğul 
 

Sevgi, mutluluk, neşe, bağ 

(Tabak, bardak, 
vazo, kavanoz) 

 

 
Ürün çeşitliliği, kullanışlılık, ihtiyaç karşılayıcı, 

tüm özel anlarınızda yanınızda algısı
 

Özel gün vurgusu, kutlama, sevgiyi
getirme 

 
 

Sıcak yuva vurgusu, aile ortamı

Gün ışığı(Sabah) 
 

Duygu yüklü samimi bir ortam;
doğallık, ferahlık, huzur, yenilik

Reklamda, göstergeler kadar karşıtlıklar da önemlidir. Karşıtlıklar, reklam içerisinde verilen 
mesajların,  açığa çıkmasını ve reklamı bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır. 
karşıtlıkların incelenmesi ile metinde yer alan gizli anlamlar açığa çıkarılmaktadır. 

 

Reklam sloganı: “Her Şeyi Sevgiye Dönüştüren Annelerimize…”Anneler günü için hazırlanan bu 
slogan, reklamın yananlamına ilişkin önemli bir vurgu içermektedir. Slogan annelerin her şeye sevgiye 
dönüştürmesini dile getirmekle birlikte reklamda kullanılan Paşabahçe ürünlerine de gönderme 
yapmaktadır. Slogandaanneninsevgisi ve fedakârlığı düzanlamı oluştururken, 

rmaktadır. 

Ürün çeşitliliği, kullanışlılık, ihtiyaç karşılayıcı, 
el anlarınızda yanınızda algısı 

yi dile 

aile ortamı 

; 
yenilik 

Reklamda, göstergeler kadar karşıtlıklar da önemlidir. Karşıtlıklar, reklam içerisinde verilen 
mesajların,  açığa çıkmasını ve reklamı bir bütün olarak algılanmasını sağlamaktadır. Reklamda 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya 
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Reklam Araştırmaları / Advertising Studies
  
 
Tablo 2.Paşabahçe Reklamı Karşıtlıklar Tablosu

Özel gün 

Sevgi 

Mutluluk 

Çekirdek aile 

Geleneksel 

Değerli 

Öğrenci 

Anne 

Zarif 

Paşabahçe 

 

4.3.2. İletişim Düzlemi 

Reklamın iletişim düzleminde; “sözsüz iletişim kodları”, “beden dili”, “giyim kodu” ve “uzam dili” 
başlıkları yer almaktadır. 

Sözsüz İletişim Kodları 

Reklamda verilen iletilerinanlamlandırılması açısından sözsüz iletişim kodları büyük önem 
taşımaktadır. Anneler Günü gibi özel bir günün önemini vurgulayan bu reklamda anne ve oğulun 
izleyiciyi etkilemesi ancak jest, mimik, duruş ve giyim gibi kodlarla müm

Beden Dili 

Paşabahçe’nin Anneler Günü için hazırlamış olduğu bu reklam, sözsüz iletişim kodlarının varlığıyla 
anlam kazanmaktadır. Reklamda, duygusal iletilerin izleyiciye aktarılması için sık sık beden dili; jest, 
mimik ve ifadelerin kullanımına başvurulur. Reklamda anne ve oğlun birbirine olan sevgisi, yakınlığı 
ve bağlılığı beden dilinin kullanımıyla izleyiciye yansıtılmıştır.

 

 

 

 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Studies 

393 

Paşabahçe Reklamı Karşıtlıklar Tablosu 

Sıradan gün 

Nefret 

Üzüntü 

Geniş aile 

Modern 

Önemsiz 

Çalışan 

Baba 

Kaba 

Diğer markalar 

Reklamın iletişim düzleminde; “sözsüz iletişim kodları”, “beden dili”, “giyim kodu” ve “uzam dili” 

Reklamda verilen iletilerinanlamlandırılması açısından sözsüz iletişim kodları büyük önem 
taşımaktadır. Anneler Günü gibi özel bir günün önemini vurgulayan bu reklamda anne ve oğulun 
izleyiciyi etkilemesi ancak jest, mimik, duruş ve giyim gibi kodlarla mümkündür.  

Paşabahçe’nin Anneler Günü için hazırlamış olduğu bu reklam, sözsüz iletişim kodlarının varlığıyla 
anlam kazanmaktadır. Reklamda, duygusal iletilerin izleyiciye aktarılması için sık sık beden dili; jest, 

başvurulur. Reklamda anne ve oğlun birbirine olan sevgisi, yakınlığı 
ve bağlılığı beden dilinin kullanımıyla izleyiciye yansıtılmıştır. 

Reklamın iletişim düzleminde; “sözsüz iletişim kodları”, “beden dili”, “giyim kodu” ve “uzam dili” 

Reklamda verilen iletilerinanlamlandırılması açısından sözsüz iletişim kodları büyük önem 
taşımaktadır. Anneler Günü gibi özel bir günün önemini vurgulayan bu reklamda anne ve oğulun 

Paşabahçe’nin Anneler Günü için hazırlamış olduğu bu reklam, sözsüz iletişim kodlarının varlığıyla 
anlam kazanmaktadır. Reklamda, duygusal iletilerin izleyiciye aktarılması için sık sık beden dili; jest, 

başvurulur. Reklamda anne ve oğlun birbirine olan sevgisi, yakınlığı 
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Şekil 3.Paşabahçe Reklamı Beden Dili Kullanımı

Şekil 3’te yer alan iki ayrı karede anne ve oğulun birbirine 
sadece sözlü iletişimin kullanımı ile sevgiyi bu denli yansıtmak zor olabilir. Bu nedenle özel günlerde 
beden dilinin kullanımı duyguların açığa çıkarılmasında önemli rol oynamaktadır.

Şekil 4.Paşabahçe Reklamı Beden Dili Kullanımı

Şekil 4'te, annenin yapmış olduğu fedakârlıklara karşı çocuğun tepkisi görülür. İlk karede çocuk, 
masanın türlü türlü yemeklerle donatılmış olmasına, ikinci karede ise annesinin hazırlamış olduğu gül 
reçeline şaşırır.  Bu iki karede 
çekmektedir.  

Şekil 5.Paşabahçe Reklamı Mimik Kullanımı
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Paşabahçe Reklamı Beden Dili Kullanımı 

Şekil 3’te yer alan iki ayrı karede anne ve oğulun birbirine sıkıca sarıldığını görülmektedir. Reklamda 
sadece sözlü iletişimin kullanımı ile sevgiyi bu denli yansıtmak zor olabilir. Bu nedenle özel günlerde 
beden dilinin kullanımı duyguların açığa çıkarılmasında önemli rol oynamaktadır. 

den Dili Kullanımı  

Şekil 4'te, annenin yapmış olduğu fedakârlıklara karşı çocuğun tepkisi görülür. İlk karede çocuk, 
masanın türlü türlü yemeklerle donatılmış olmasına, ikinci karede ise annesinin hazırlamış olduğu gül 
reçeline şaşırır.  Bu iki karede çocuğun el devinimleri şaşkınlığın bir ifadesi olarak dikkat 

Paşabahçe Reklamı Mimik Kullanımı 

 

sıkıca sarıldığını görülmektedir. Reklamda 
sadece sözlü iletişimin kullanımı ile sevgiyi bu denli yansıtmak zor olabilir. Bu nedenle özel günlerde 

 

Şekil 4'te, annenin yapmış olduğu fedakârlıklara karşı çocuğun tepkisi görülür. İlk karede çocuk, 
masanın türlü türlü yemeklerle donatılmış olmasına, ikinci karede ise annesinin hazırlamış olduğu gül 

çocuğun el devinimleri şaşkınlığın bir ifadesi olarak dikkat 
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Karşılıklı diyalogların geçtiği bu karede (Şekil 5) ise çocuğun, güllerin annesi tarafından koparılıp 
reçel yapılmasına karşı olan şaşkın ve mutlu yüz ifadesi görülür. Anne, oğlunun bu mutlu haline, göze 
hoş gelen mimiklerle karşılık verir. Bu karede mimik
önemli bir görev üstlendiğini görülmektedir. 

Paşabahçe reklamındaduyguların dışa vurumu beden dili; jest, mimik, el kol devinimi ve ifadeler 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle duygusal sahnelerde beden dil
başvurulduğunu görülmektedir. Bir başka anlatımla, reklamda sevgi, özlem ve bağlılık gibi soyut 
kavramlar beden dili kullanımıyla tüketiciye yansıtılmaktadır. Reklamın Anneler Günü gibi duygusal 
bir gün için hazırlanmış olması, duygu
gerekli kılmaktadır. 

Giyim Kodu 

Giyim kodlarının çözümlenmesi reklamın izleyici tarafından istenilen şekilde anlamlandırılması 
açısından önem taşımaktadır. 

Şekil 6.Paşabahçe Reklamı Giyim Kodu Çözü

Şekil 6'da, annenin günün anlamına uygun olarak sade, şık bir bluz tercih ettiği görülür. 
Annenin boynundaki beyaz inci kolye ve kulağındaki küpe, zarifliğin bir simgesidir. Çocuğun 
kıyafetine bakıldığında yaşına uygun spor bir kıyafet giydiğini
giydiğipoların kollarının katlı olması ise gençliğe ve hareketliliğe vurgu yapmaktadır.

Şekil 7.Paşabahçe Reklamı Giyim Kodu Çözümlemesi
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Karşılıklı diyalogların geçtiği bu karede (Şekil 5) ise çocuğun, güllerin annesi tarafından koparılıp 
reçel yapılmasına karşı olan şaşkın ve mutlu yüz ifadesi görülür. Anne, oğlunun bu mutlu haline, göze 
hoş gelen mimiklerle karşılık verir. Bu karede mimiklerin sevgi ve mutluluğu yansıtmada ne kadar 
önemli bir görev üstlendiğini görülmektedir.  

Paşabahçe reklamındaduyguların dışa vurumu beden dili; jest, mimik, el kol devinimi ve ifadeler 
yoluyla gerçekleştirilmiştir. Özellikle duygusal sahnelerde beden dili kullanımına daha sık 
başvurulduğunu görülmektedir. Bir başka anlatımla, reklamda sevgi, özlem ve bağlılık gibi soyut 
kavramlar beden dili kullanımıyla tüketiciye yansıtılmaktadır. Reklamın Anneler Günü gibi duygusal 
bir gün için hazırlanmış olması, duyguların açığa çıkarılması açısından beden dilini kullanımını 

Giyim kodlarının çözümlenmesi reklamın izleyici tarafından istenilen şekilde anlamlandırılması 

Paşabahçe Reklamı Giyim Kodu Çözümlemesi 

Şekil 6'da, annenin günün anlamına uygun olarak sade, şık bir bluz tercih ettiği görülür. 
Annenin boynundaki beyaz inci kolye ve kulağındaki küpe, zarifliğin bir simgesidir. Çocuğun 
kıyafetine bakıldığında yaşına uygun spor bir kıyafet giydiğini görülür. Çocuğun 
giydiğipoların kollarının katlı olması ise gençliğe ve hareketliliğe vurgu yapmaktadır.

Paşabahçe Reklamı Giyim Kodu Çözümlemesi 

 

Karşılıklı diyalogların geçtiği bu karede (Şekil 5) ise çocuğun, güllerin annesi tarafından koparılıp 
reçel yapılmasına karşı olan şaşkın ve mutlu yüz ifadesi görülür. Anne, oğlunun bu mutlu haline, göze 

lerin sevgi ve mutluluğu yansıtmada ne kadar 

Paşabahçe reklamındaduyguların dışa vurumu beden dili; jest, mimik, el kol devinimi ve ifadeler 
i kullanımına daha sık 

başvurulduğunu görülmektedir. Bir başka anlatımla, reklamda sevgi, özlem ve bağlılık gibi soyut 
kavramlar beden dili kullanımıyla tüketiciye yansıtılmaktadır. Reklamın Anneler Günü gibi duygusal 

ların açığa çıkarılması açısından beden dilini kullanımını 

Giyim kodlarının çözümlenmesi reklamın izleyici tarafından istenilen şekilde anlamlandırılması 

 

Şekil 6'da, annenin günün anlamına uygun olarak sade, şık bir bluz tercih ettiği görülür. 
Annenin boynundaki beyaz inci kolye ve kulağındaki küpe, zarifliğin bir simgesidir. Çocuğun 

görülür. Çocuğun 
giydiğipoların kollarının katlı olması ise gençliğe ve hareketliliğe vurgu yapmaktadır. 
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Şekil 7'de görüldüğü gibi sabah olduğunda anne, kolları katlanmış açık renkli bir giysiyle görülür.
Giysinin mavi renkli olması enerjinin, huzurun ve sadeliğin bir göstergesiyken giysinin kollarının katlı 
olması ise annenin her işe hazır olduğunun bir göstergesidir. Çocuğun ilk karede olduğu gibi bu karede 
de kısa kollu mavi bir tişört tercih ettiği gör

Uzam Dili 

Anne ve oğulun duygusal anları yaşadığı yer, sade ve şık dekora sahip müstakil bir evdir. Evin 
duvarlarının yarıya kadar tahtalarla döşenmiş olması ve duvarda aile fotoğraflarına yer verilmesi bir 
gösteren olarak sıcak, samimi bir aile evi
okuldan gelen çocuk ve akşamdan sabah vaktine geçiş öne çıkmaktadır.

Tablo 3.Paşabahçe Reklamı Uzam Dili  

Zaman 

Anneler Günü/Akşam–Sabah 

 

4.3.3. Teknik Düzlem 

Araştırmanın bu bölümünde; “renk kodları”, “müzik kodları” ve “çekim kodları” başlıkları yer 
almaktadır. 

Renk Kodları 

Renkler bir insanın kendini ifade ediş şekillerinden bir tanesidir. Duygusal iletilerle yüklü olan
reklamda renkler, reklamın vermek istediği mesaja uygun olarak tercih edilmiştir.

 Pembe güller: Reklamda pembe güllerin kullanımıyla güzellik, zariflik gibi kavramlara vurgu 
yapılmıştır. Pembe aynı zamanda minnettarlık anlamına gelmektedir. Bu doğrultu
annesine olan minnettarlığını göstermek adına pembe gülü seçtiği söylenebilir.

 Annenin giysileri: İlk karedeki giysilere bakıldığında annenin sadelikten yana bir tercih 
yaptığı görülür. Annenin üzerinde özel gün için seçilmiş ten rengi bir bluz
boynundaki beyaz inci kolye; saflığı, temizliği, masumiyeti ve asaleti simgelemektedir. Bir 
sonraki karede annenin mavi bir giysi tercih ettiğini görülür. Anne mavi kıyafeti ile huzuru, 
sakinliği, güveni, derinliği simgelemektedir. Rekla
atmosfer yaratılmak istenmiştir.

 Çocuğun giysileri: Annenin giysilerine uygun olarak çocuğunda mavi renk tonlarını tercih 
ettiğini görülür. Mavi renk, anne ile çocuğun uyumunun yanı sıra huzuru, dinginliği ve 
derinliği simgelemektedir. Mavi renk kullanımıyla evde ferah bir ortam yaratılmak istenmiştir. 
Burada mavinin yatıştırıcı ve rahatlatıcı olma özelliğinden faydalanılmıştır.

 Evde hâkim renk: Evde hâkim renk olarak mavi dikkat çeker. Reklamın mavi rengin hâkim 
olduğu bir evde geçmesiyle huzura ve ferahlığa göndermede bulunulur.
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Şekil 7'de görüldüğü gibi sabah olduğunda anne, kolları katlanmış açık renkli bir giysiyle görülür.
Giysinin mavi renkli olması enerjinin, huzurun ve sadeliğin bir göstergesiyken giysinin kollarının katlı 
olması ise annenin her işe hazır olduğunun bir göstergesidir. Çocuğun ilk karede olduğu gibi bu karede 
de kısa kollu mavi bir tişört tercih ettiği görülür.  

Anne ve oğulun duygusal anları yaşadığı yer, sade ve şık dekora sahip müstakil bir evdir. Evin 
duvarlarının yarıya kadar tahtalarla döşenmiş olması ve duvarda aile fotoğraflarına yer verilmesi bir 
gösteren olarak sıcak, samimi bir aile evine göndermede bulunur. Zamana dair ipuçları arandığında 
okuldan gelen çocuk ve akşamdan sabah vaktine geçiş öne çıkmaktadır. 

 

Mekan 

Geleneksel motiflerin yer aldığı, sade dekora sahip 
müstakil bir ev 

Araştırmanın bu bölümünde; “renk kodları”, “müzik kodları” ve “çekim kodları” başlıkları yer 

  

Renkler bir insanın kendini ifade ediş şekillerinden bir tanesidir. Duygusal iletilerle yüklü olan
reklamda renkler, reklamın vermek istediği mesaja uygun olarak tercih edilmiştir. 

Pembe güller: Reklamda pembe güllerin kullanımıyla güzellik, zariflik gibi kavramlara vurgu 
yapılmıştır. Pembe aynı zamanda minnettarlık anlamına gelmektedir. Bu doğrultu
annesine olan minnettarlığını göstermek adına pembe gülü seçtiği söylenebilir. 
Annenin giysileri: İlk karedeki giysilere bakıldığında annenin sadelikten yana bir tercih 
yaptığı görülür. Annenin üzerinde özel gün için seçilmiş ten rengi bir bluz bulunur.  Annenin 
boynundaki beyaz inci kolye; saflığı, temizliği, masumiyeti ve asaleti simgelemektedir. Bir 
sonraki karede annenin mavi bir giysi tercih ettiğini görülür. Anne mavi kıyafeti ile huzuru, 
sakinliği, güveni, derinliği simgelemektedir. Reklamda mavi renk kullanımıyla huzurlu bir 
atmosfer yaratılmak istenmiştir. 
Çocuğun giysileri: Annenin giysilerine uygun olarak çocuğunda mavi renk tonlarını tercih 
ettiğini görülür. Mavi renk, anne ile çocuğun uyumunun yanı sıra huzuru, dinginliği ve 

i simgelemektedir. Mavi renk kullanımıyla evde ferah bir ortam yaratılmak istenmiştir. 
Burada mavinin yatıştırıcı ve rahatlatıcı olma özelliğinden faydalanılmıştır. 

Evde hâkim renk: Evde hâkim renk olarak mavi dikkat çeker. Reklamın mavi rengin hâkim 
u bir evde geçmesiyle huzura ve ferahlığa göndermede bulunulur. 

Şekil 7'de görüldüğü gibi sabah olduğunda anne, kolları katlanmış açık renkli bir giysiyle görülür. 
Giysinin mavi renkli olması enerjinin, huzurun ve sadeliğin bir göstergesiyken giysinin kollarının katlı 
olması ise annenin her işe hazır olduğunun bir göstergesidir. Çocuğun ilk karede olduğu gibi bu karede 

Anne ve oğulun duygusal anları yaşadığı yer, sade ve şık dekora sahip müstakil bir evdir. Evin 
duvarlarının yarıya kadar tahtalarla döşenmiş olması ve duvarda aile fotoğraflarına yer verilmesi bir 

ne göndermede bulunur. Zamana dair ipuçları arandığında 

sade dekora sahip 

Araştırmanın bu bölümünde; “renk kodları”, “müzik kodları” ve “çekim kodları” başlıkları yer 

Renkler bir insanın kendini ifade ediş şekillerinden bir tanesidir. Duygusal iletilerle yüklü olan bu 

Pembe güller: Reklamda pembe güllerin kullanımıyla güzellik, zariflik gibi kavramlara vurgu 
yapılmıştır. Pembe aynı zamanda minnettarlık anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda çocuğun, 

 
Annenin giysileri: İlk karedeki giysilere bakıldığında annenin sadelikten yana bir tercih 

bulunur.  Annenin 
boynundaki beyaz inci kolye; saflığı, temizliği, masumiyeti ve asaleti simgelemektedir. Bir 
sonraki karede annenin mavi bir giysi tercih ettiğini görülür. Anne mavi kıyafeti ile huzuru, 

mda mavi renk kullanımıyla huzurlu bir 

Çocuğun giysileri: Annenin giysilerine uygun olarak çocuğunda mavi renk tonlarını tercih 
ettiğini görülür. Mavi renk, anne ile çocuğun uyumunun yanı sıra huzuru, dinginliği ve 

i simgelemektedir. Mavi renk kullanımıyla evde ferah bir ortam yaratılmak istenmiştir. 

Evde hâkim renk: Evde hâkim renk olarak mavi dikkat çeker. Reklamın mavi rengin hâkim 
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 Logo: Paşabahçe’nin kırmızı ve siyah renkten oluşan logosu, reklam akışı içerinde dikkat 
çekmektedir. Kırmızı sıcak bir renk olup samimiyete, heyecanave duygusallığa vurgu 
yapmaktadır. Siyah renk ise yazıyı daha okunaklı hale getirir ve belirginliğe katkı sağlar.

Şekil 8.Paşabahçe Logosu 

Reklamda kullanılan renkler, örtülü bir şekilde verilen bazı iletilerin açığa çıkmasına yardımcı olacak 
niteliktedir. Reklamda kullanılan renklerin reklamın anlamlandırma sürecinde de etkili olduğunu 
görülmektedir.  

Müzik Kodları 

Müzik reklamda verilen iletilerin anlamca bütünlüğünü sağlar veürünün akılda kalmasına yardımcı 
olur. Paşabahçe reklamında çoğunlukla karşılıklı konuşmalara yer verilse de zaman zaman müzik 
kullanımına da başvurulmuştur. Reklamında kullanılan müzik, etkileyici ve akılda kalıcı ezgi
sahiptir. 

Reklamda geçen masa sahnesinde müzik sesi, kamera hareketleriyle uyum içerisinde artarak ve 
azalarak reklama hareketlilik kazandırmaktadır.  Anne ve oğulun birbirine sarıldığı sahnede ise müzik, 
duygusal havayı pekiştirici bir etki yaratmakt
kullanımı izleyicide sevgi, mutluluk, huzur gibi duyguların harekete geçmesine etki edebilir. Sonuç 
olarak reklamda piyano sesinin, huzur verici ve rahatlatıcı olma özelliğinden yararlanılmaktadır.

Çekim Kodları 

Paşabahçe'nin reklam filminde farklı çekim kodlarına rastlanılır. Çekim kodları, reklamda dikkat 
çekilmek istenen noktanın izleyiciye gösterilmesi açısından önem taşımaktadır. Bazı önemli kareler 
yakın çekimle izleyiciye aktarılarken, bazı kareler i
uzak çekimlerle izleyiciye aktarılır. Çekim kodları, jest ve mimiklerin yansıtılması açısından da ayrı 
bir önem taşımaktadır. 

Anne ve oğulun birbirini gördüğü ilk karede göğüs çekimi tercih edilmesinin sebebi, 
arasında geçen duygusal anı, izleyiciye etkili bir şekilde yansıtmaktır. Göğüs çekimiyle heyecanlı ve 
duygusal anlar izleyiciye doğrudan aktarılmaktadır.
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Logo: Paşabahçe’nin kırmızı ve siyah renkten oluşan logosu, reklam akışı içerinde dikkat 
çekmektedir. Kırmızı sıcak bir renk olup samimiyete, heyecanave duygusallığa vurgu 

enk ise yazıyı daha okunaklı hale getirir ve belirginliğe katkı sağlar.

Reklamda kullanılan renkler, örtülü bir şekilde verilen bazı iletilerin açığa çıkmasına yardımcı olacak 
niteliktedir. Reklamda kullanılan renklerin reklamın anlamlandırma sürecinde de etkili olduğunu 

tilerin anlamca bütünlüğünü sağlar veürünün akılda kalmasına yardımcı 
olur. Paşabahçe reklamında çoğunlukla karşılıklı konuşmalara yer verilse de zaman zaman müzik 
kullanımına da başvurulmuştur. Reklamında kullanılan müzik, etkileyici ve akılda kalıcı ezgi

Reklamda geçen masa sahnesinde müzik sesi, kamera hareketleriyle uyum içerisinde artarak ve 
azalarak reklama hareketlilik kazandırmaktadır.  Anne ve oğulun birbirine sarıldığı sahnede ise müzik, 
duygusal havayı pekiştirici bir etki yaratmaktadır. Bu sahnede beden dili ve müziğin eş güdümlü 
kullanımı izleyicide sevgi, mutluluk, huzur gibi duyguların harekete geçmesine etki edebilir. Sonuç 
olarak reklamda piyano sesinin, huzur verici ve rahatlatıcı olma özelliğinden yararlanılmaktadır.

  

Paşabahçe'nin reklam filminde farklı çekim kodlarına rastlanılır. Çekim kodları, reklamda dikkat 
çekilmek istenen noktanın izleyiciye gösterilmesi açısından önem taşımaktadır. Bazı önemli kareler 
yakın çekimle izleyiciye aktarılarken, bazı kareler ise uzamın belirginleşmesini sağlamak amacıyla 
uzak çekimlerle izleyiciye aktarılır. Çekim kodları, jest ve mimiklerin yansıtılması açısından da ayrı 

Anne ve oğulun birbirini gördüğü ilk karede göğüs çekimi tercih edilmesinin sebebi, 
arasında geçen duygusal anı, izleyiciye etkili bir şekilde yansıtmaktır. Göğüs çekimiyle heyecanlı ve 
duygusal anlar izleyiciye doğrudan aktarılmaktadır. 

Logo: Paşabahçe’nin kırmızı ve siyah renkten oluşan logosu, reklam akışı içerinde dikkat 
çekmektedir. Kırmızı sıcak bir renk olup samimiyete, heyecanave duygusallığa vurgu 

enk ise yazıyı daha okunaklı hale getirir ve belirginliğe katkı sağlar. 

 

Reklamda kullanılan renkler, örtülü bir şekilde verilen bazı iletilerin açığa çıkmasına yardımcı olacak 
niteliktedir. Reklamda kullanılan renklerin reklamın anlamlandırma sürecinde de etkili olduğunu 

tilerin anlamca bütünlüğünü sağlar veürünün akılda kalmasına yardımcı 
olur. Paşabahçe reklamında çoğunlukla karşılıklı konuşmalara yer verilse de zaman zaman müzik 
kullanımına da başvurulmuştur. Reklamında kullanılan müzik, etkileyici ve akılda kalıcı ezgilere 

Reklamda geçen masa sahnesinde müzik sesi, kamera hareketleriyle uyum içerisinde artarak ve 
azalarak reklama hareketlilik kazandırmaktadır.  Anne ve oğulun birbirine sarıldığı sahnede ise müzik, 

adır. Bu sahnede beden dili ve müziğin eş güdümlü 
kullanımı izleyicide sevgi, mutluluk, huzur gibi duyguların harekete geçmesine etki edebilir. Sonuç 
olarak reklamda piyano sesinin, huzur verici ve rahatlatıcı olma özelliğinden yararlanılmaktadır. 

Paşabahçe'nin reklam filminde farklı çekim kodlarına rastlanılır. Çekim kodları, reklamda dikkat 
çekilmek istenen noktanın izleyiciye gösterilmesi açısından önem taşımaktadır. Bazı önemli kareler 

se uzamın belirginleşmesini sağlamak amacıyla 
uzak çekimlerle izleyiciye aktarılır. Çekim kodları, jest ve mimiklerin yansıtılması açısından da ayrı 

Anne ve oğulun birbirini gördüğü ilk karede göğüs çekimi tercih edilmesinin sebebi, anne ve oğul 
arasında geçen duygusal anı, izleyiciye etkili bir şekilde yansıtmaktır. Göğüs çekimiyle heyecanlı ve 
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Şekil 9.Paşabahçe Reklamı Çekim Açıları (Uzak Çekim

Güllerin vazo içinde gösterildiği karede(Şekil 9) izleyicinin uzamı tanıması için genel çekim 
ölçeğinden faydalanılmıştır. Bir sonraki karede yakın çekim ile izleyicinin dikkati, annenin hazırladığı 
yemeklere ve Paşabahçe’nin ürünlerine çekilmiştir. Yakın çekim tercihiyle Paş
gruplarını sergileme fırsatı yakalamıştır. Bu sahnede yakın çekim değilde uzak çekim tercih edilmiş 
olsaydı; masa üzerindeki yemekler ve farklı ürünler birbirinden ayırt edilemeyebilirdi. Bu açıdan yakın 
çekim, farklı nesneleri birbirinden ayırt etmek ve dikkati o nesnelere çekmek için önemlidir.

Şekil 10.Paşabahçe Reklamı Çekim Açıları(

Şekil 10’un ilk karesinde görüldüğü gibi bazı sahnelerde orta çekim ölçeği(bel plan) tercih edilmiştir. 
Bu karede orta çekim tekniğinin kullanımıyla, pencereden yansıyan doğal ışık görünür kılınmış ve 
izleyiciye reklamın yeni bir gün üzerinden devam edeceği bilgisi verilmiştir. Sahnenin devamında 
annenin, hediye edilen gülden yapmış olduğu reçeli elinde taşıması ve çocuğun bu du
tepkisi yakın çekim tekniğiyle gösterilmiştir. (Şekil 10) Bu sahnede yakın çekim tekniğinin 
kullanımıyla izleyicinin dikkati, anne ve oğulda oluşan jest ve mimiklere çekilmiştir. İzleyici reklamda 
yansıtılmak istenen duygu ve hislere, anca
dayanan bu gibi reklamlarda; sevgi, mutluluk, özlem gibi soyut kavramlardan bahsedilirken yüz 
ifadelerinin izleyiciye kolayca yansıtılabileceği yakın çekim ölçeklerinde faydalanılır.

Şekil 7’de, anne ve oğulun birbirine sarıldığı karede orta çekim ölçeği(bel plan) tercih edilmiştir
çekim ölçeğinin kullanımıylaanne ve oğul arasında yaşanan sevgi, mutluluk, bağlılık gibi duygular 
izleyiciyeeksiksiz bir şekilde aktarılmaktadır.
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klamı Çekim Açıları (Uzak Çekim-Yakın Çekim) 

gösterildiği karede(Şekil 9) izleyicinin uzamı tanıması için genel çekim 
ölçeğinden faydalanılmıştır. Bir sonraki karede yakın çekim ile izleyicinin dikkati, annenin hazırladığı 
yemeklere ve Paşabahçe’nin ürünlerine çekilmiştir. Yakın çekim tercihiyle Paşabahçe, farklı ürün 
gruplarını sergileme fırsatı yakalamıştır. Bu sahnede yakın çekim değilde uzak çekim tercih edilmiş 
olsaydı; masa üzerindeki yemekler ve farklı ürünler birbirinden ayırt edilemeyebilirdi. Bu açıdan yakın 

den ayırt etmek ve dikkati o nesnelere çekmek için önemlidir.

Paşabahçe Reklamı Çekim Açıları(Bel Çekimi-Yakın Çekim) 

Şekil 10’un ilk karesinde görüldüğü gibi bazı sahnelerde orta çekim ölçeği(bel plan) tercih edilmiştir. 
tekniğinin kullanımıyla, pencereden yansıyan doğal ışık görünür kılınmış ve 

izleyiciye reklamın yeni bir gün üzerinden devam edeceği bilgisi verilmiştir. Sahnenin devamında 
annenin, hediye edilen gülden yapmış olduğu reçeli elinde taşıması ve çocuğun bu durum karşısındaki 
tepkisi yakın çekim tekniğiyle gösterilmiştir. (Şekil 10) Bu sahnede yakın çekim tekniğinin 
kullanımıyla izleyicinin dikkati, anne ve oğulda oluşan jest ve mimiklere çekilmiştir. İzleyici reklamda 
yansıtılmak istenen duygu ve hislere, ancak yakın çekim kullanımıyla ortak olabilir. Duygusal temele 
dayanan bu gibi reklamlarda; sevgi, mutluluk, özlem gibi soyut kavramlardan bahsedilirken yüz 
ifadelerinin izleyiciye kolayca yansıtılabileceği yakın çekim ölçeklerinde faydalanılır. 

ne ve oğulun birbirine sarıldığı karede orta çekim ölçeği(bel plan) tercih edilmiştir
çekim ölçeğinin kullanımıylaanne ve oğul arasında yaşanan sevgi, mutluluk, bağlılık gibi duygular 
izleyiciyeeksiksiz bir şekilde aktarılmaktadır. 
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den ayırt etmek ve dikkati o nesnelere çekmek için önemlidir. 
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Şekil 11.Ürünlerin Açık Sunumu 

Şekil 12.Ürünlerin Kapalı (Örtülü) Sunumu

Markalar reklamda kullanılacak olan çekim ölçeklerini belirlerken uzamın belirginleştirilmesi, duygu 
ya da ifadelerin aktarılması ve reklamın anlamlandırılması gibi durumların dışında, ürünün 
sunumuna da dikkat etmektedirler. Reklamda, (şekil 11,12) Paşabahçe ürünlerinin evin farklı 
bölümlerine yerleştirildiği ve bu ürünlerin neredeyse her çekim ölçeğinde açık veya kapalı(örtülü) bir 
şekilde izleyiciye sunulduğu görülmektedir. Yemeklerin
yakından gösterimi açık sunuma bir örnek teşkil ederken; anne ve oğulun sarıldığı karede, arka planda 
saydam baharatlıkların gösterimi ise kapalı(örtülü) sunuma bir örnektir.

SONUÇ 

Tüketimin temel belirleyicisi ihtiyaçlardır. İhtiyaçların tüketim aracılığıyla hızlı bir şekilde 
giderilebilir olması, bir yandan işletme ürünlerinin istenilen yöndetüketilmesini sağlarken diğer 
yandan ise ihtiyacın ortadan kaldırılmasına yol açar. Ürünlerin tüketilmesi işletme kârlılı
sağlanması için önemli olsa da bu kârlılığın sürdürülebilirlikten uzak olması olumsuz sonuçlara neden 
olmaktadır. Bu doğrultuda işletmelerin, tüketicilerinin kendilerinin de farkında olmadıkları gizli 
kalmış ihtiyaçları ortaya çıkarmaları ya da yeni ih
alanları yaratarak rakiplerinden bir adım öne geçme çabası içerisine giren işletmeler, uyguladıkları 
stratejilerle yeni tüketim kalıplarının ortaya çıkmasına neden olmaktadırlar.

Özel günlerin duygusal bir temele dayanıp her yıl tekrarlanıyor oluşu, işletmelerin uzun dönemde 
varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürmelerinde bir avantaj olarak görülmektedir. Bu durumun bilinciyle 
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bölümlerine yerleştirildiği ve bu ürünlerin neredeyse her çekim ölçeğinde açık veya kapalı(örtülü) bir 
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yakından gösterimi açık sunuma bir örnek teşkil ederken; anne ve oğulun sarıldığı karede, arka planda 
saydam baharatlıkların gösterimi ise kapalı(örtülü) sunuma bir örnektir. 
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yandan ise ihtiyacın ortadan kaldırılmasına yol açar. Ürünlerin tüketilmesi işletme kârlılı
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bölümlerine yerleştirildiği ve bu ürünlerin neredeyse her çekim ölçeğinde açık veya kapalı(örtülü) bir 

gösterildiği karede, Paşabahçe ürünlerin 
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hareket eden işletmeler, özel günler adı altında reklam ve diğer pazarlama araçları 
tüketime; yapılması gerekliymiş gibi gösterilen bir alışkanlığa yönlendirmektedir.  Özel günler adı 
altında gerçekleştirilen tüketimin, temel ihtiyaçların aksine duygusal öğelere dayanıyor oluşu 
işletmeleri, farklı iletilerin yer aldığı, nesnel
şekilde sunulduğu reklam anlayışına yönlendirmektedir.

Paşabahçe televizyon reklamın göstergebilimsel çözümlemesi sonucunda, reklamda duygusal iletilerin 
öne çıktığı veürün sunumunun bu duygusal 
görülmektedir. Reklamda ürünün tüketimine yönelik verilen mesajlar, annelik duygusu, anne oğul 
ilişkisi, mutluluk ve fedakârlık gibi duygusal iletiler altında sunulmuştur. Bu durumda, izleyici 
istemeden de olsa ürünü, yaşanılması güzel duygulara ulaştıran ya da onu mutluluğa götüren bir araç 
olarak görmeye başlar. Böylece izleyici(tüketici) ile marka arasında satın alma davranışı ile 
sonuçlanan duygusal bir bağ kurulmuş olur. Bu durumun yanı sıra incel
hiçbir anlama sahip olmayan ürünlerin,  izleyici için anlamlı olan duygu ve durumların ortaya çıkması 
ile çeşitli anlamlar kazandığı görülmüştür. Bu gibi özel günlerde ürün, tüketiciye tek başına bir şey 
ifade etmese de ürün ile birlikte duyguların sunumu, ürünü daha değerli kılmaktadır. 

Sonuç olarak günümüzde işletmeler özel günleri, ortaya çıktıkları ilk günlerden farklı olarak 
yorumlamakta ve onlara dışarıdan farklı anlamlar yüklemektedir. Bu sayede işletmeler kârlılık 
durumlarını uzun süre garanti altına alırken, tüketiciler ise reklam ve kampanyalar aracılığıyla 
karşılaştıkları yeni tüketim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar. İncelenen Paşabahçe reklamı, 
tüketim ideolojisinin özel günlere olan yansımasının bir örneğid
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hareket eden işletmeler, özel günler adı altında reklam ve diğer pazarlama araçları 
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en de olsa ürünü, yaşanılması güzel duygulara ulaştıran ya da onu mutluluğa götüren bir araç 
olarak görmeye başlar. Böylece izleyici(tüketici) ile marka arasında satın alma davranışı ile 
sonuçlanan duygusal bir bağ kurulmuş olur. Bu durumun yanı sıra incelenen reklamda, başlangıçta 
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Marka Konumlandırma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanımı: Kadın 

Özlem DUĞAN,Yrd.Doç.Dr. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 
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Özet 

Günümüzde sayısız şirket tüketici tercihleri odaklı birbirine benzer ürün üretmekte ve pazarlamaktadır. 
Bunun sonucunda şirketler sahip oldukları müşterilerini koruyabilmek için büyük çabalar harcamaktadır. 
Rakip sayısının fazla olması üretici şirketleri farklılık yaratmaya ve dikkat çekmeye zorlamaktadır. Bu 
bağlamda markaların tüketici gözündeki algısı önemli hale gelmektedir. Bu
şirket marka konumlandırması çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ancak yapılan marka konumlandırma, 
bazen yanlış veya eksik olabilmektedir. Bu durum tüketicilerin gözünde markaya yönelik yanlış, eksik ve 
hatalı algılamalara sebep olmaktadır. Bu nedenle marka konumlandırmalarının doğru yapılması 
tüketicinin markayı doğru algılaması açısından önemlidir. Çalışma kapsamında, 2014
arasında kadınlara yönelik yayınlanan 9 şampuan reklamı içerik analizi yöntemi ile incelenmişt
Çalışma, Aaker ve Shansby tarafından geliştirilen konumlandırma yöntemleri esas alınarak yapılmıştır. 
Çalışma sonunda şampuan markalarının ünlü kadın oyuncuları tercih ettiği, reklamlarda verilen 
mesajların ürünün özellikleri ve tüketiciye faydasının ü
bazı şampuan markalarında konumlandırmanın toplumsal konulara yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka Konumlandırma, Konumlandırma Stratejileri, Reklam

Use of brand positioning strategies

Abtract 

Today, numerous companies produce similar products. As a result, companies are making great efforts to 
protect their customers. The fact that the number of competitors is high makes many large companies 
differentiating and attracting attention. In this context, the perception of brands in consumer view 
becomes important. Many companies that are aware of this focus on brand positioning studies. However, 
brand positioning can sometimes be wrong. In this case, it caus
incomplete and erroneous perceptions of the brand or the positioning of the mark in the consumer's eyes. 
For this reason, brand positioning should be done correctly in terms of consumer perception of the brand 
is important. This study is based on the positioning of ads for shampoo brands for women. 9 shampoo 
advertisements published for women between the years of 2014
based on the positioning methods developed by Aaker and Shansby. At the en
shampoo brands preferred famous female actresses, product features of advertising and positioning of 
consumers in the foreground. It also appeared that the positioning of some shampoo marks belonged to 
social issues. 

Key words: Brand Positioning, Positioning Strategies, Advertisement
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Marka Konumlandırma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanımı: Kadın 
Şampuanları Örneği 

Yrd.Doç.Dr. Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 

Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 

Günümüzde sayısız şirket tüketici tercihleri odaklı birbirine benzer ürün üretmekte ve pazarlamaktadır. 
r sahip oldukları müşterilerini koruyabilmek için büyük çabalar harcamaktadır. 

Rakip sayısının fazla olması üretici şirketleri farklılık yaratmaya ve dikkat çekmeye zorlamaktadır. Bu 
bağlamda markaların tüketici gözündeki algısı önemli hale gelmektedir. Bunun bilincinde olan birçok 
şirket marka konumlandırması çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ancak yapılan marka konumlandırma, 
bazen yanlış veya eksik olabilmektedir. Bu durum tüketicilerin gözünde markaya yönelik yanlış, eksik ve 

olmaktadır. Bu nedenle marka konumlandırmalarının doğru yapılması 
tüketicinin markayı doğru algılaması açısından önemlidir. Çalışma kapsamında, 2014
arasında kadınlara yönelik yayınlanan 9 şampuan reklamı içerik analizi yöntemi ile incelenmişt
Çalışma, Aaker ve Shansby tarafından geliştirilen konumlandırma yöntemleri esas alınarak yapılmıştır. 
Çalışma sonunda şampuan markalarının ünlü kadın oyuncuları tercih ettiği, reklamlarda verilen 
mesajların ürünün özellikleri ve tüketiciye faydasının üzerine konumlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca 
bazı şampuan markalarında konumlandırmanın toplumsal konulara yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştır.

Marka Konumlandırma, Konumlandırma Stratejileri, Reklam 

 

Use of brand positioning strategies in ad: Example of women shampoons

Today, numerous companies produce similar products. As a result, companies are making great efforts to 
protect their customers. The fact that the number of competitors is high makes many large companies 

ating and attracting attention. In this context, the perception of brands in consumer view 
becomes important. Many companies that are aware of this focus on brand positioning studies. However, 
brand positioning can sometimes be wrong. In this case, it causes consumers to miss the wrong, 
incomplete and erroneous perceptions of the brand or the positioning of the mark in the consumer's eyes. 
For this reason, brand positioning should be done correctly in terms of consumer perception of the brand 

This study is based on the positioning of ads for shampoo brands for women. 9 shampoo 
advertisements published for women between the years of 2014-2017 were examined. The review was 
based on the positioning methods developed by Aaker and Shansby. At the end of the study, it is seen that 
shampoo brands preferred famous female actresses, product features of advertising and positioning of 
consumers in the foreground. It also appeared that the positioning of some shampoo marks belonged to 

Brand Positioning, Positioning Strategies, Advertisement 

Marka Konumlandırma Stratejilerinin Reklamlarda Kullanımı: Kadın 
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Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 

Günümüzde sayısız şirket tüketici tercihleri odaklı birbirine benzer ürün üretmekte ve pazarlamaktadır. 
r sahip oldukları müşterilerini koruyabilmek için büyük çabalar harcamaktadır. 

Rakip sayısının fazla olması üretici şirketleri farklılık yaratmaya ve dikkat çekmeye zorlamaktadır. Bu 
nun bilincinde olan birçok 

şirket marka konumlandırması çalışmalarına ağırlık vermektedir. Ancak yapılan marka konumlandırma, 
bazen yanlış veya eksik olabilmektedir. Bu durum tüketicilerin gözünde markaya yönelik yanlış, eksik ve 

olmaktadır. Bu nedenle marka konumlandırmalarının doğru yapılması 
tüketicinin markayı doğru algılaması açısından önemlidir. Çalışma kapsamında, 2014-2017 yılları 
arasında kadınlara yönelik yayınlanan 9 şampuan reklamı içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. 
Çalışma, Aaker ve Shansby tarafından geliştirilen konumlandırma yöntemleri esas alınarak yapılmıştır. 
Çalışma sonunda şampuan markalarının ünlü kadın oyuncuları tercih ettiği, reklamlarda verilen 

zerine konumlandırıldığı görülmektedir. Ayrıca 
bazı şampuan markalarında konumlandırmanın toplumsal konulara yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

in ad: Example of women shampoons 

Today, numerous companies produce similar products. As a result, companies are making great efforts to 
protect their customers. The fact that the number of competitors is high makes many large companies 

ating and attracting attention. In this context, the perception of brands in consumer view 
becomes important. Many companies that are aware of this focus on brand positioning studies. However, 

es consumers to miss the wrong, 
incomplete and erroneous perceptions of the brand or the positioning of the mark in the consumer's eyes. 
For this reason, brand positioning should be done correctly in terms of consumer perception of the brand 

This study is based on the positioning of ads for shampoo brands for women. 9 shampoo 
2017 were examined. The review was 

d of the study, it is seen that 
shampoo brands preferred famous female actresses, product features of advertising and positioning of 
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1. GİRİŞ 

Konumlandırma, benzer ürünlerin diğer ürünlerden farkını ortaya koyması ve tüketicilerin "neden" o 
ürünü tercih etmesi gerektiğini açıklayan bir kavramdır. Konumlandırma, ilk kez 1969 yı
"Industrial Marketing Management" adlı dergide Jack Trout'un "Positioning is a Game People Play in 
Today's Me-Too Market Place-Konumlandırma Günümüzün Ben
Oynadığı Bir Oyundur" adlı yazısında ortaya çıksa da günümüzd
ürünle ilgili pazarlama stratejisi belirlerken hedefledikleri tüketici kitle ile ilişkili olarak marka 
konumlandırma stratejisi yapmak zorundadır. Çünkü artık ürün üretmek kolay, ancak benzer ürünlerin 
yer aldığı aynı pazarda ürünü pazarlamak zor hale gelmiştir (Ries ve Trout,1981). Şirketler, marka 
konumlandırma çalışmaları ile aynı ürünlerin kullanımıyla sağlanacak faydayı, farklılıkları ve 
üstünlükleri vurgulamakta, böylece tüketicilerin zihninde markaya yönelik oluml
yaratmakta ve bu çağrışımlarla tüketicilerin markanın rakip markalardan farklı bir yerde olduğunun 
algılanmasını sağlamaktadır (Aaker, 2015, s. 102; 
belirli bir kategori ya da alt kategoriyi 
102). Konumlandırma stratejisi içinde belirlenen mesajları hedef kitleye iletmek için diğer pazarlama 
aktivitelerinin yanı sıra reklamlar, kısa dönem iletişim hedefleri için etkili uygulamadır
s. 101). Williamson'a göre (2000, s. 24), özellikle, pek çok ürün kategorisindeki çeşitli markalar 
arasındaki niteliksel farkların giderek ortadan kaybolduğu düşünüldüğünde, tanıtımı yapılan ürün için 
aynı kategorideki diğer ürünle arasında 
nedenle reklamlarda hedef kitleye yönelik verilen mesajlar önem taşımaktadır. Pazarlama 
stratejisinden bağımsız düşünülemeyen reklam stratejisi de konumlandırma üzerine kurulmalıdır 
(Kocabaş ve Elden, 1997, s. 42). Bu çalışmada şampuan reklamlarında konumlandırma stratejilerinin 
benzerlik ya da farklılık gösterip göstermediklerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 
2014-2017 yılları arasında kadınlara yönelik hazırlanan 9 şampuan reklamınd
yaratıcı stratejisi kullanan markaların reklam videoları incelenmiştir. İnceleme, Aaker ve Shansby 
(1982) tarafından geliştirilen konumlandırma yöntemleri esas alınarak yapılmıştır.

2. KonumlandırmaKavramı 

Şirketler, piyasaya sundukları ürünleri ya da verdikleri hizmeti marka haline getirebilmek için büyük 
çaba harcamaktadırlar. Ürünlerin marka haline gelebilmesi genel olarak konumlandırma stratejisi 
kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bazen şirketler çeşitli nedenlerle ürünler ile ilgili konu
doğru yapamamaktadır. Söz konusu sorun sonucunda tüketicilerin zihninde marka ile ilgili net 
mesajlar yer almaz. Bu nedenle ürünlerin konumlandırmasının doğru ve markaya uyumlu yapılması 
markanın geleceğe taşınması için çok önemlidir.  

Pazarlama stratejisinin önemli unsurlarından biri olan konumlandırma kavramı ilk kez 1969 yılında 
"Industrial Marketing Management" adlı dergide Jack Trout'un "Positioning is a Game People Play in 
Today's Me-Too Market Place 
İnsanların Oynadığı Bir Oyundur" adlı yazısında ortaya çıkmıştır (Trout, 2005, s. 27). 
Konumlandırma, pazarlama stratejisi olarak bir markanın tüketicilerin zihinlerinde o marka ile ilgili 
bir algı oluşturulmasıdır, ancak bu bazen bir markay
(Wen ve Yeh, 2010, s.7; Kocabaş ve Elden, 1997, s. 49). Konumlandırma bir pazarlama stratejisi 
olarak kalmamakta reklam kampanyaları için konumlandırma stratejisi geliştirilmektedir. Şirketler 
reklamlar aracılığıyla zihinde önceden var olan şeyleri manipüle etmek ve var olan bağlantıları 
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Konumlandırma, benzer ürünlerin diğer ürünlerden farkını ortaya koyması ve tüketicilerin "neden" o 
ürünü tercih etmesi gerektiğini açıklayan bir kavramdır. Konumlandırma, ilk kez 1969 yı
"Industrial Marketing Management" adlı dergide Jack Trout'un "Positioning is a Game People Play in 

Konumlandırma Günümüzün Ben-De-Olmalıyım Pazarında İnsanların 
Oynadığı Bir Oyundur" adlı yazısında ortaya çıksa da günümüzde önemi daha da artmıştır. Şirketler 
ürünle ilgili pazarlama stratejisi belirlerken hedefledikleri tüketici kitle ile ilişkili olarak marka 
konumlandırma stratejisi yapmak zorundadır. Çünkü artık ürün üretmek kolay, ancak benzer ürünlerin 

azarda ürünü pazarlamak zor hale gelmiştir (Ries ve Trout,1981). Şirketler, marka 
konumlandırma çalışmaları ile aynı ürünlerin kullanımıyla sağlanacak faydayı, farklılıkları ve 
üstünlükleri vurgulamakta, böylece tüketicilerin zihninde markaya yönelik oluml
yaratmakta ve bu çağrışımlarla tüketicilerin markanın rakip markalardan farklı bir yerde olduğunun 
algılanmasını sağlamaktadır (Aaker, 2015, s. 102; Fırlar, 2008, s. 151). Bu süreçte marka konumu 
belirli bir kategori ya da alt kategoriyi sahiplenip, belirli bir grubu hedef almaktadır (Aaker, 2015, s. 
102). Konumlandırma stratejisi içinde belirlenen mesajları hedef kitleye iletmek için diğer pazarlama 
aktivitelerinin yanı sıra reklamlar, kısa dönem iletişim hedefleri için etkili uygulamadır
s. 101). Williamson'a göre (2000, s. 24), özellikle, pek çok ürün kategorisindeki çeşitli markalar 
arasındaki niteliksel farkların giderek ortadan kaybolduğu düşünüldüğünde, tanıtımı yapılan ürün için 
aynı kategorideki diğer ürünle arasında fark yaratmak bir reklamın en önemli işlevlerindendir. Bu 
nedenle reklamlarda hedef kitleye yönelik verilen mesajlar önem taşımaktadır. Pazarlama 
stratejisinden bağımsız düşünülemeyen reklam stratejisi de konumlandırma üzerine kurulmalıdır 

n, 1997, s. 42). Bu çalışmada şampuan reklamlarında konumlandırma stratejilerinin 
benzerlik ya da farklılık gösterip göstermediklerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 

2017 yılları arasında kadınlara yönelik hazırlanan 9 şampuan reklamında konumlandırma 
yaratıcı stratejisi kullanan markaların reklam videoları incelenmiştir. İnceleme, Aaker ve Shansby 
(1982) tarafından geliştirilen konumlandırma yöntemleri esas alınarak yapılmıştır. 

nleri ya da verdikleri hizmeti marka haline getirebilmek için büyük 
çaba harcamaktadırlar. Ürünlerin marka haline gelebilmesi genel olarak konumlandırma stratejisi 
kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bazen şirketler çeşitli nedenlerle ürünler ile ilgili konu
doğru yapamamaktadır. Söz konusu sorun sonucunda tüketicilerin zihninde marka ile ilgili net 
mesajlar yer almaz. Bu nedenle ürünlerin konumlandırmasının doğru ve markaya uyumlu yapılması 
markanın geleceğe taşınması için çok önemlidir.   

ma stratejisinin önemli unsurlarından biri olan konumlandırma kavramı ilk kez 1969 yılında 
"Industrial Marketing Management" adlı dergide Jack Trout'un "Positioning is a Game People Play in 

Too Market Place - Konumlandırma Günümüzün Ben-De-Olmalıyım Pazarında 
İnsanların Oynadığı Bir Oyundur" adlı yazısında ortaya çıkmıştır (Trout, 2005, s. 27). 
Konumlandırma, pazarlama stratejisi olarak bir markanın tüketicilerin zihinlerinde o marka ile ilgili 
bir algı oluşturulmasıdır, ancak bu bazen bir markayken bazen bir kurum, ya da ürün olabilmektedir 
(Wen ve Yeh, 2010, s.7; Kocabaş ve Elden, 1997, s. 49). Konumlandırma bir pazarlama stratejisi 
olarak kalmamakta reklam kampanyaları için konumlandırma stratejisi geliştirilmektedir. Şirketler 

zihinde önceden var olan şeyleri manipüle etmek ve var olan bağlantıları 

Konumlandırma, benzer ürünlerin diğer ürünlerden farkını ortaya koyması ve tüketicilerin "neden" o 
ürünü tercih etmesi gerektiğini açıklayan bir kavramdır. Konumlandırma, ilk kez 1969 yılında 
"Industrial Marketing Management" adlı dergide Jack Trout'un "Positioning is a Game People Play in 

Olmalıyım Pazarında İnsanların 
e önemi daha da artmıştır. Şirketler 

ürünle ilgili pazarlama stratejisi belirlerken hedefledikleri tüketici kitle ile ilişkili olarak marka 
konumlandırma stratejisi yapmak zorundadır. Çünkü artık ürün üretmek kolay, ancak benzer ürünlerin 

azarda ürünü pazarlamak zor hale gelmiştir (Ries ve Trout,1981). Şirketler, marka 
konumlandırma çalışmaları ile aynı ürünlerin kullanımıyla sağlanacak faydayı, farklılıkları ve 
üstünlükleri vurgulamakta, böylece tüketicilerin zihninde markaya yönelik olumlu çağrışımlar 
yaratmakta ve bu çağrışımlarla tüketicilerin markanın rakip markalardan farklı bir yerde olduğunun 

. Bu süreçte marka konumu 
sahiplenip, belirli bir grubu hedef almaktadır (Aaker, 2015, s. 

102). Konumlandırma stratejisi içinde belirlenen mesajları hedef kitleye iletmek için diğer pazarlama 
aktivitelerinin yanı sıra reklamlar, kısa dönem iletişim hedefleri için etkili uygulamadır (Aaker, 2015, 
s. 101). Williamson'a göre (2000, s. 24), özellikle, pek çok ürün kategorisindeki çeşitli markalar 
arasındaki niteliksel farkların giderek ortadan kaybolduğu düşünüldüğünde, tanıtımı yapılan ürün için 

fark yaratmak bir reklamın en önemli işlevlerindendir. Bu 
nedenle reklamlarda hedef kitleye yönelik verilen mesajlar önem taşımaktadır. Pazarlama 
stratejisinden bağımsız düşünülemeyen reklam stratejisi de konumlandırma üzerine kurulmalıdır 

n, 1997, s. 42). Bu çalışmada şampuan reklamlarında konumlandırma stratejilerinin 
benzerlik ya da farklılık gösterip göstermediklerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, 

a konumlandırma 
yaratıcı stratejisi kullanan markaların reklam videoları incelenmiştir. İnceleme, Aaker ve Shansby 

nleri ya da verdikleri hizmeti marka haline getirebilmek için büyük 
çaba harcamaktadırlar. Ürünlerin marka haline gelebilmesi genel olarak konumlandırma stratejisi 
kullanılarak yapılmaktadır. Ancak bazen şirketler çeşitli nedenlerle ürünler ile ilgili konumlandırmayı 
doğru yapamamaktadır. Söz konusu sorun sonucunda tüketicilerin zihninde marka ile ilgili net 
mesajlar yer almaz. Bu nedenle ürünlerin konumlandırmasının doğru ve markaya uyumlu yapılması 

ma stratejisinin önemli unsurlarından biri olan konumlandırma kavramı ilk kez 1969 yılında 
"Industrial Marketing Management" adlı dergide Jack Trout'un "Positioning is a Game People Play in 

ıyım Pazarında 
İnsanların Oynadığı Bir Oyundur" adlı yazısında ortaya çıkmıştır (Trout, 2005, s. 27). 
Konumlandırma, pazarlama stratejisi olarak bir markanın tüketicilerin zihinlerinde o marka ile ilgili 

ken bazen bir kurum, ya da ürün olabilmektedir 
(Wen ve Yeh, 2010, s.7; Kocabaş ve Elden, 1997, s. 49). Konumlandırma bir pazarlama stratejisi 
olarak kalmamakta reklam kampanyaları için konumlandırma stratejisi geliştirilmektedir. Şirketler 

zihinde önceden var olan şeyleri manipüle etmek ve var olan bağlantıları 
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yeniden yapılandırmaktadır (Ries ve Trout, 2013, s. 21; Kocabaş ve Elden, 1997, s. 47). 
Konumlandırma stratejisi geliştirmeden önce rakipleri tanımlamak, tüketiciyi tanımlama, 
konumu belirlemek ve bunun tüketiciler tarafından nasıl algılandığını izlemek önemlidir (Engel vd., 
akt. Kocabaş ve Elden, 1997, s. 49).  Trout (2005, ss. 35
konumları, ürün yaşam eğrisi, yönetimin öncelikl
noktalarının analizi ve son olarak fayda maksimizasyonun konumlandırmada önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Böylece nasıl bir stratejinin belirleneceği, başarısız olunan stratejinin tespiti ya da 
süreçte yapılması gereken değişikliğin zamanlaması yerinde yapılabilmektedir. Hedef pazarda doğru 
bir şekilde konumlanan markalar, rakiplerine göre ve marka konumlandırmasının başarısına bağlı 
olarak pazarda yerlerini almaktadır. Devam eden süreçte ürünün fiyatı ya da pazar koş
yerini belirlemede önemli olmaktan çıkmakta, markanın değeri önemli olmaktadır. Bu bağlamda 
markayı tüketici zihninde rakipler açısından üstün bir konuma yerleştirebilmek için kayda değer bir 
farklılaşma ya da nitelikle artı değer geliştiri

3. Konumlandırma Stratejileri  

Konumlandırma stratejisinin amacı (Babacan, 2012, s. 166), ürün ya da markanın hedef kitleler 
nezdinde rakiplerinden farklılaştıracak yönünün belirlenmesi ile seçici algı ya
özellikle rekabetin olduğu sektörlerde etkili olmaktadır. Pazarlamacı ve reklamcılar, konumlandırma 
stratejisi belirlemede temel iki tür yaklaşımı kullanmaktadır. Bunlar tüketici odaklı konumlandırma 
yaklaşımı ve rekabet odaklı konumlandırma yaklaşımıdır (Asseal akt. Kocabaş ve Elden, 1997, ss. 58
61). Ancak Aaker ve Shansby (1982, ss. 56
yöntemi, hem diğer birçok yöntemin öncülüdür hem de birçok araştırmacı tarafından yapılan 
çalışmalarda tercih edilen güvenilir bir yöntemdir (Blankson ve Kalafatis, 2004, s. 8). Bu altı yaklaşım 
şöyledir: 1. Nitelik ile, 2. Kullanım ile, 3. Kullanıcı ile, 4. Ürün kategorisi ile, 5. Fiyat/kalite ile ve 6. 
Rekabetçi konumlandırmadır. Bu 6 konumlan
stratejisi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 6 konumlandırmanın dışında duygusal/psikolojik 
konumlandırmada incelenmiştir. 

1) Ürün Özellikli Konumlandırma

Bu stratejide Sutherland ve Sylvester'e göre marka ya da ürünün olumlu niteliklerini daha dikkat çekici 
kılmak için, o markaya ait olumlu nitelikler, kelimeler ve imajlar kullanılarak üst sıralara yerleştirmek 
amaçlanır (2000, s. 54). Ürün özellikleri ile 
açısından önem taşıyan en kritik özellik üzerinden zihinde konumlandırma yapılır. Şampuan 
reklamında "kepeksiz saçlar" ya da "saç dökülmesine karşı uzman" ifadeleri ürünün özelliklerini ön 
plana çıkaran konumlandırmaya örnek olabilir. Fill'ye göre bu konumlandırmada ürün nitelikleri 
tüketiciler için anlamlı olduğu sürece marka için de faydalı olmaktadır (1999, s. 515). Temel mesaj 
ürünün sağladığı faydadır. Reklamlarda da bu fayda vurgulanarak 
sağlanmaktadır. .  

2) Fiyat - Kalite ile Konumlandırma

Tüketiciler tarafından genel olarak fiyatı yüksek olan ürün ya da hizmetlerin daha kaliteli olduğu 
düşünülür. Ancak bazen bunun tersi de gerçekleşebilir 
ya da hizmet yüksek fiyatlı olarak da düşünülebilir. Ancak, konumlandırma çalışmalarında çoğu 
zaman hedef kitleye fiyat kalite açısından yüksek kalite ancak, düşük fiyat uygulaması diğer markalara 
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yeniden yapılandırmaktadır (Ries ve Trout, 2013, s. 21; Kocabaş ve Elden, 1997, s. 47). 
Konumlandırma stratejisi geliştirmeden önce rakipleri tanımlamak, tüketiciyi tanımlama, 
konumu belirlemek ve bunun tüketiciler tarafından nasıl algılandığını izlemek önemlidir (Engel vd., 
akt. Kocabaş ve Elden, 1997, s. 49).  Trout (2005, ss. 35-36), hedef pazar, rakip ürünlerin pazardaki 
konumları, ürün yaşam eğrisi, yönetimin öncelikleri, pazardaki mevcut konumların önemli 
noktalarının analizi ve son olarak fayda maksimizasyonun konumlandırmada önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Böylece nasıl bir stratejinin belirleneceği, başarısız olunan stratejinin tespiti ya da 

ken değişikliğin zamanlaması yerinde yapılabilmektedir. Hedef pazarda doğru 
bir şekilde konumlanan markalar, rakiplerine göre ve marka konumlandırmasının başarısına bağlı 
olarak pazarda yerlerini almaktadır. Devam eden süreçte ürünün fiyatı ya da pazar koşulları markanın 
yerini belirlemede önemli olmaktan çıkmakta, markanın değeri önemli olmaktadır. Bu bağlamda 
markayı tüketici zihninde rakipler açısından üstün bir konuma yerleştirebilmek için kayda değer bir 
farklılaşma ya da nitelikle artı değer geliştirilmelidir (Uztuğ, 2005, s. 72; Elitok, 2003, s.78). 

Konumlandırma stratejisinin amacı (Babacan, 2012, s. 166), ürün ya da markanın hedef kitleler 
nezdinde rakiplerinden farklılaştıracak yönünün belirlenmesi ile seçici algı yaratmaktır. Bu strateji 
özellikle rekabetin olduğu sektörlerde etkili olmaktadır. Pazarlamacı ve reklamcılar, konumlandırma 
stratejisi belirlemede temel iki tür yaklaşımı kullanmaktadır. Bunlar tüketici odaklı konumlandırma 

landırma yaklaşımıdır (Asseal akt. Kocabaş ve Elden, 1997, ss. 58
Aaker ve Shansby (1982, ss. 56-62) tarafından geliştirilen altı basamaklı konumlandırma 

yöntemi, hem diğer birçok yöntemin öncülüdür hem de birçok araştırmacı tarafından yapılan 
alışmalarda tercih edilen güvenilir bir yöntemdir (Blankson ve Kalafatis, 2004, s. 8). Bu altı yaklaşım 

şöyledir: 1. Nitelik ile, 2. Kullanım ile, 3. Kullanıcı ile, 4. Ürün kategorisi ile, 5. Fiyat/kalite ile ve 6. 
Rekabetçi konumlandırmadır. Bu 6 konumlandırma stratejisinin dışında birçok konumlandırma 
stratejisi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 6 konumlandırmanın dışında duygusal/psikolojik 

1) Ürün Özellikli Konumlandırma 

Bu stratejide Sutherland ve Sylvester'e göre marka ya da ürünün olumlu niteliklerini daha dikkat çekici 
kılmak için, o markaya ait olumlu nitelikler, kelimeler ve imajlar kullanılarak üst sıralara yerleştirmek 
amaçlanır (2000, s. 54). Ürün özellikleri ile hedef tüketicinin ihtiyaçları ilişkilendirilerek hedef tüketici 
açısından önem taşıyan en kritik özellik üzerinden zihinde konumlandırma yapılır. Şampuan 
reklamında "kepeksiz saçlar" ya da "saç dökülmesine karşı uzman" ifadeleri ürünün özelliklerini ön 

na çıkaran konumlandırmaya örnek olabilir. Fill'ye göre bu konumlandırmada ürün nitelikleri 
tüketiciler için anlamlı olduğu sürece marka için de faydalı olmaktadır (1999, s. 515). Temel mesaj 
ürünün sağladığı faydadır. Reklamlarda da bu fayda vurgulanarak diğer ürün/markalardan ayrılması 

Kalite ile Konumlandırma 

Tüketiciler tarafından genel olarak fiyatı yüksek olan ürün ya da hizmetlerin daha kaliteli olduğu 
düşünülür. Ancak bazen bunun tersi de gerçekleşebilir ve tüketiciler tarafından yüksek kaliteli bir ürün 
ya da hizmet yüksek fiyatlı olarak da düşünülebilir. Ancak, konumlandırma çalışmalarında çoğu 
zaman hedef kitleye fiyat kalite açısından yüksek kalite ancak, düşük fiyat uygulaması diğer markalara 

yeniden yapılandırmaktadır (Ries ve Trout, 2013, s. 21; Kocabaş ve Elden, 1997, s. 47). 
Konumlandırma stratejisi geliştirmeden önce rakipleri tanımlamak, tüketiciyi tanımlama, uygun 
konumu belirlemek ve bunun tüketiciler tarafından nasıl algılandığını izlemek önemlidir (Engel vd., 

36), hedef pazar, rakip ürünlerin pazardaki 
eri, pazardaki mevcut konumların önemli 

noktalarının analizi ve son olarak fayda maksimizasyonun konumlandırmada önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. Böylece nasıl bir stratejinin belirleneceği, başarısız olunan stratejinin tespiti ya da 

ken değişikliğin zamanlaması yerinde yapılabilmektedir. Hedef pazarda doğru 
bir şekilde konumlanan markalar, rakiplerine göre ve marka konumlandırmasının başarısına bağlı 

ulları markanın 
yerini belirlemede önemli olmaktan çıkmakta, markanın değeri önemli olmaktadır. Bu bağlamda 
markayı tüketici zihninde rakipler açısından üstün bir konuma yerleştirebilmek için kayda değer bir 

lmelidir (Uztuğ, 2005, s. 72; Elitok, 2003, s.78).  

Konumlandırma stratejisinin amacı (Babacan, 2012, s. 166), ürün ya da markanın hedef kitleler 
ratmaktır. Bu strateji 

özellikle rekabetin olduğu sektörlerde etkili olmaktadır. Pazarlamacı ve reklamcılar, konumlandırma 
stratejisi belirlemede temel iki tür yaklaşımı kullanmaktadır. Bunlar tüketici odaklı konumlandırma 

landırma yaklaşımıdır (Asseal akt. Kocabaş ve Elden, 1997, ss. 58-
62) tarafından geliştirilen altı basamaklı konumlandırma 

yöntemi, hem diğer birçok yöntemin öncülüdür hem de birçok araştırmacı tarafından yapılan 
alışmalarda tercih edilen güvenilir bir yöntemdir (Blankson ve Kalafatis, 2004, s. 8). Bu altı yaklaşım 

şöyledir: 1. Nitelik ile, 2. Kullanım ile, 3. Kullanıcı ile, 4. Ürün kategorisi ile, 5. Fiyat/kalite ile ve 6. 
dırma stratejisinin dışında birçok konumlandırma 

stratejisi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında 6 konumlandırmanın dışında duygusal/psikolojik 

Bu stratejide Sutherland ve Sylvester'e göre marka ya da ürünün olumlu niteliklerini daha dikkat çekici 
kılmak için, o markaya ait olumlu nitelikler, kelimeler ve imajlar kullanılarak üst sıralara yerleştirmek 

hedef tüketicinin ihtiyaçları ilişkilendirilerek hedef tüketici 
açısından önem taşıyan en kritik özellik üzerinden zihinde konumlandırma yapılır. Şampuan 
reklamında "kepeksiz saçlar" ya da "saç dökülmesine karşı uzman" ifadeleri ürünün özelliklerini ön 

na çıkaran konumlandırmaya örnek olabilir. Fill'ye göre bu konumlandırmada ürün nitelikleri 
tüketiciler için anlamlı olduğu sürece marka için de faydalı olmaktadır (1999, s. 515). Temel mesaj 

diğer ürün/markalardan ayrılması 

Tüketiciler tarafından genel olarak fiyatı yüksek olan ürün ya da hizmetlerin daha kaliteli olduğu 
tarafından yüksek kaliteli bir ürün 

ya da hizmet yüksek fiyatlı olarak da düşünülebilir. Ancak, konumlandırma çalışmalarında çoğu 
zaman hedef kitleye fiyat kalite açısından yüksek kalite ancak, düşük fiyat uygulaması diğer markalara 
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karşı bir üstünlük sağlamak amacıyla kullanılmaktadır (Karaçor, 2009, s. 32). Aaker ve Shansby göre, 
fiyat ve kalite ayrı ayrı dikkate alınması gereken konumlandırma boyutlarıdır (1982, ss. 56
ürün kategorilerindeki çeşitli markalar hizmet, özellik ya da performans b
sunar; yüksek fiyat ya da prestijli iletişim stratejileri bu yüksek kaliteyi tüketiciye bildirmeye hizmet 
eder (Aaker ve Shansby, 1982, s. 59). Örneğin şampuanınıza "Servet ödemeyin" mesajının verildiği 
reklamda fiyat farkı ortaya konulmak istenmektedir.

3) Ürünün Kullanımını Ön Plana Çıkaran Konumlandırma

Tüketici üzerinde bir ürünün ne zaman ya da nasıl kullanılacağına ilişkin bir etki yapılarak, tüketicinin 
bilgilendirilmesi sağlanabilir (Karaçor, 2009, s. 32).
kullanılacağı ilgili pazar bilgisi tüketicilerin zihninde bir konum yaratabilir (1999, s. 517). 

4)  Ürün Kategorisini Vurgulayan Kon

Ürün kategorisinde marka konumunun en önemli unsuru ilk olarak kategor
ürünün de sahip olduğunun vurgulanması, devamında ise markanın ürün kategorisindeki diğer 
markalarla karşılaştırıldığında onlardan ne kadar farklı ve onlara ne kadar benzer olduğunu hedef 
kitlenin zihninde ortaya koymak ve kat
Bettman, 1989, s. 454). 

5) Ürünü Kullananlara Yönelik Konumlandırma

Ürünü kullanan hedef kitlenin açıkça belirtildiği ve kullanıcılarının açıkça tanımlandığı bir 
konumlandırmadır (Karaçor, 2009, s. 33
kullanacak hedef kitlenin kimlik ve özelliklerinin açık ve net olarak ifade edildiği konumlandırmadır 
(2004, s. 24). Bu stratejide belirli bir müşteri bölümü özellikle hedeflenmektedir. Tüketiciye ile
mesajlar belirli bir kullanıcı tipini belirlediğinden, bu yapıya uygun ya da öyle görünmek isteyen 
tüketiciler kendilerini bu markaya daha yakın hissederek olumlu bir tavır sergileyebilirler (Tek ve 
Özgül, 2005, s. 283).   

6) Rakiplere Yönelik Konumlandırma

Bu konumlandırma yaklaşımında ürünün rakip ürünlerden farklılığı ön plana çıkarılmaktadır. Aaker ve 
Shansby'e göre, bazı markalar konumlandırma stratejisi olarak başarılı bir rakibi referans noktası 
yapmayı tercih etmektedir. (1982, s. 56). İkinci 
Ancak vurgulanan en iyinin arkasında yer alındığıdır. 

7) Duygusal / Psikolojik Konumlandırma

Tüketicilerin temel gereksinimlerinden daha çok duygusal gereksinimleri karşılanmak amacıyla 
kullanılan bir stratejidir. Markanın somut özelliklerinden daha çok soyut özellikleri ön plana çıkartılır. 
Böylelikle tüketicilerde markayı kullanma isteği oluşturulmaya çalışılır. Adidas'ın "İmpossible is 
nothing/imkansız diye bir şey yoktur" sloganı duygusal konumlandırma
dışında örneğin "Michelin'in lastiklerine oturmuş küçük bebekler ile güçlü bir duygusal simgeleme 
yapmış ve insanların bakmasını ve hatırlamasını sağlamakla kalmayıp, bir lastiğin en önemli 
vasıflarından olan "emniyet" fikrini a
Charles Revson'un "Biz fabrikada kozmetik üretiyoruz ama mağazada umut satıyoruz" ifadesi 
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amak amacıyla kullanılmaktadır (Karaçor, 2009, s. 32). Aaker ve Shansby göre, 
fiyat ve kalite ayrı ayrı dikkate alınması gereken konumlandırma boyutlarıdır (1982, ss. 56
ürün kategorilerindeki çeşitli markalar hizmet, özellik ya da performans bakımından daha fazlasını 
sunar; yüksek fiyat ya da prestijli iletişim stratejileri bu yüksek kaliteyi tüketiciye bildirmeye hizmet 
eder (Aaker ve Shansby, 1982, s. 59). Örneğin şampuanınıza "Servet ödemeyin" mesajının verildiği 

konulmak istenmektedir. 

Ürünün Kullanımını Ön Plana Çıkaran Konumlandırma 

Tüketici üzerinde bir ürünün ne zaman ya da nasıl kullanılacağına ilişkin bir etki yapılarak, tüketicinin 
bilgilendirilmesi sağlanabilir (Karaçor, 2009, s. 32).Fill'ye göre bir ürünün ne zaman ve nasıl 
kullanılacağı ilgili pazar bilgisi tüketicilerin zihninde bir konum yaratabilir (1999, s. 517). 

4)  Ürün Kategorisini Vurgulayan Konumlandırma 

Ürün kategorisinde marka konumunun en önemli unsuru ilk olarak kategorinin sahip olduğu özellikleri 
ürünün de sahip olduğunun vurgulanması, devamında ise markanın ürün kategorisindeki diğer 
markalarla karşılaştırıldığında onlardan ne kadar farklı ve onlara ne kadar benzer olduğunu hedef 
kitlenin zihninde ortaya koymak ve kategorideki diğer ürünlerden farklılaştırmaktır (Sujan ve 

5) Ürünü Kullananlara Yönelik Konumlandırma 

Ürünü kullanan hedef kitlenin açıkça belirtildiği ve kullanıcılarının açıkça tanımlandığı bir 
konumlandırmadır (Karaçor, 2009, s. 33). Büyükkeklik'e göre, bu konumlandırma, mal ve hizmeti 
kullanacak hedef kitlenin kimlik ve özelliklerinin açık ve net olarak ifade edildiği konumlandırmadır 
(2004, s. 24). Bu stratejide belirli bir müşteri bölümü özellikle hedeflenmektedir. Tüketiciye ile
mesajlar belirli bir kullanıcı tipini belirlediğinden, bu yapıya uygun ya da öyle görünmek isteyen 
tüketiciler kendilerini bu markaya daha yakın hissederek olumlu bir tavır sergileyebilirler (Tek ve 

andırma 

Bu konumlandırma yaklaşımında ürünün rakip ürünlerden farklılığı ön plana çıkarılmaktadır. Aaker ve 
Shansby'e göre, bazı markalar konumlandırma stratejisi olarak başarılı bir rakibi referans noktası 
yapmayı tercih etmektedir. (1982, s. 56). İkinci sırada olmak bu markalar için çok önemli değildir. 
Ancak vurgulanan en iyinin arkasında yer alındığıdır.  

Duygusal / Psikolojik Konumlandırma 

Tüketicilerin temel gereksinimlerinden daha çok duygusal gereksinimleri karşılanmak amacıyla 
atejidir. Markanın somut özelliklerinden daha çok soyut özellikleri ön plana çıkartılır. 

Böylelikle tüketicilerde markayı kullanma isteği oluşturulmaya çalışılır. Adidas'ın "İmpossible is 
nothing/imkansız diye bir şey yoktur" sloganı duygusal konumlandırmaya örnek verilebilir. Bunun 
dışında örneğin "Michelin'in lastiklerine oturmuş küçük bebekler ile güçlü bir duygusal simgeleme 
yapmış ve insanların bakmasını ve hatırlamasını sağlamakla kalmayıp, bir lastiğin en önemli 
vasıflarından olan "emniyet" fikrini aktarmıştır (Trout ve Rivkin, 1999:, s. 33). Revlon'un kurucusu 
Charles Revson'un "Biz fabrikada kozmetik üretiyoruz ama mağazada umut satıyoruz" ifadesi 

amak amacıyla kullanılmaktadır (Karaçor, 2009, s. 32). Aaker ve Shansby göre, 
fiyat ve kalite ayrı ayrı dikkate alınması gereken konumlandırma boyutlarıdır (1982, ss. 56-62). Farklı 

akımından daha fazlasını 
sunar; yüksek fiyat ya da prestijli iletişim stratejileri bu yüksek kaliteyi tüketiciye bildirmeye hizmet 
eder (Aaker ve Shansby, 1982, s. 59). Örneğin şampuanınıza "Servet ödemeyin" mesajının verildiği 

Tüketici üzerinde bir ürünün ne zaman ya da nasıl kullanılacağına ilişkin bir etki yapılarak, tüketicinin 
Fill'ye göre bir ürünün ne zaman ve nasıl 

kullanılacağı ilgili pazar bilgisi tüketicilerin zihninde bir konum yaratabilir (1999, s. 517).  

inin sahip olduğu özellikleri 
ürünün de sahip olduğunun vurgulanması, devamında ise markanın ürün kategorisindeki diğer 
markalarla karşılaştırıldığında onlardan ne kadar farklı ve onlara ne kadar benzer olduğunu hedef 

egorideki diğer ürünlerden farklılaştırmaktır (Sujan ve 

Ürünü kullanan hedef kitlenin açıkça belirtildiği ve kullanıcılarının açıkça tanımlandığı bir 
). Büyükkeklik'e göre, bu konumlandırma, mal ve hizmeti 

kullanacak hedef kitlenin kimlik ve özelliklerinin açık ve net olarak ifade edildiği konumlandırmadır 
(2004, s. 24). Bu stratejide belirli bir müşteri bölümü özellikle hedeflenmektedir. Tüketiciye iletilen 
mesajlar belirli bir kullanıcı tipini belirlediğinden, bu yapıya uygun ya da öyle görünmek isteyen 
tüketiciler kendilerini bu markaya daha yakın hissederek olumlu bir tavır sergileyebilirler (Tek ve 

Bu konumlandırma yaklaşımında ürünün rakip ürünlerden farklılığı ön plana çıkarılmaktadır. Aaker ve 
Shansby'e göre, bazı markalar konumlandırma stratejisi olarak başarılı bir rakibi referans noktası 

sırada olmak bu markalar için çok önemli değildir. 

Tüketicilerin temel gereksinimlerinden daha çok duygusal gereksinimleri karşılanmak amacıyla 
atejidir. Markanın somut özelliklerinden daha çok soyut özellikleri ön plana çıkartılır. 

Böylelikle tüketicilerde markayı kullanma isteği oluşturulmaya çalışılır. Adidas'ın "İmpossible is 
ya örnek verilebilir. Bunun 

dışında örneğin "Michelin'in lastiklerine oturmuş küçük bebekler ile güçlü bir duygusal simgeleme 
yapmış ve insanların bakmasını ve hatırlamasını sağlamakla kalmayıp, bir lastiğin en önemli 

ktarmıştır (Trout ve Rivkin, 1999:, s. 33). Revlon'un kurucusu 
Charles Revson'un "Biz fabrikada kozmetik üretiyoruz ama mağazada umut satıyoruz" ifadesi 
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duygusal konumlandırmaya örnek olabilir. Harley Davidson, "Biz motosiklet pazarında değiliz, Bizim 
sattığımız şey, siyah deri giysiler içindeki kırk üç yaşındaki bir muhasebeciye, insanların hayranlıkla 
bakmalarını sağlamaktır." der (http://www.temelaksoy.com/ne
duygusal konumlandırmayı tarif etmektedir.

Marka konumlandırması 

Marka konumlandırmasında temel strateji belirlerken, rekabetçi marka konumlandırması yapılması 
önerilmektedir. Bu da tüketicilerin zihninde marka mükemmelliği yaratmakla olabilir. Rekabetçi 
konumlandırmada, markanın benzerlik noktalarını oluşturan dezav
azaltılmalı ve markanın avantajlarına yönelik ikna çabaları artırılmalıdır (Keller, 2008, s. 38). 
Markanın tüketici zihninde konum elde etmesinde birden çok faktör etkili olabilir. Popülerlik, 
farklılaşma ve güven bu noktada önemlidir (Fuchs ve Diamantopoulos, 2009, s. 1764). Bunun yanı 
sıra markanın konumlandırılması noktasında farklı temalar belirlenebilir. Ürün, fiyatlandırma, dağıtım 
kanallarının seçimi bu noktada temel alınan ölçütlerdir. Ayrıca hizmet sektöründe müşter
memnuniyeti esas alınarak güven, yarar, hız gibi noktalar üzerinden farklılık yaratmak amaçlanabilir 
(Kotler, 2012, s. 79). Markayı rakiplerinden farklı kılan, onu tercih etmeye yönelten farklılaştırma 
stratejileri ilk olmak, bir özelliğe sahip olmak, li
yoluyla farklılaşma stratejileri şeklinde sıralanmaktadır (Trout ve Rivkin, 2011, s. 115).  Markanın 
başarılı olabilmesi için konumlandırmanın üzerinde durulmalı, kısa vadeli değil, uzun vadeli bir 
hedefin ortaya konulması şarttır (Elden, 2009, ss.350

4. Yöntem 

Çalışmanın örneklemini, 2014-2017 yılları arasındaki 9 şampuan markası oluşturmaktadır. Çalışmanın 
bu yıllar arasında sınırlandırılmasının nedeni, güncelliğin göz önüne alınmasıdır. Şampuan mar
Elidor, Head & Shealders, Pantene, Blendax, Hobby, Gliss, Bioblas, Loreal Paris Elseve, Clear 
markalar tercih edilmiştir. Bu markaların tercih edilme sebebi, en bilinen markalar olmasıdır. 
Araştırmaya dahil edilen reklamlar Aaker ve Shansby tarafınd
stratejisine göre incelenmiştir (1982, ss. 56
basamaklı konumlandırma stratejisi, diğer birçok yöntemin öncülü olması ve güvenilir bir strateji 
olması sebebiyle tercih edilmiştir (Blankson ve Kalafatis, 2004, s. 8). Çalışma kapsamına duygusal 
konumlandırma stratejisi de eklenmiştir. YouTube'dan elde edilen reklamların metin içeriği 
incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmada reklam filmlerindeki mesajlar (sözlü ifadeler) 
dönüştürülmüş ve söz konusu konumlandırma stratejileri reklamlardaki metin içeriği ile 
karşılaştırılarak incelenmiştir.  Çalışma, kadınlara yönelik şampuan reklamlarının söz konusu yıllarda 
yayınlanan reklamları ile sınırlıdır. Ayrıca çalışma şampuan
oluşturmaktadır.  

5. Bulgular ve Değerlendirme 

1) Elidor: Markanın reklamlarında birçok ünlü rol almıştır. Meryem Uzerli (2015) ile onarıcı ve 
yapılandırıcı özelliği, oyuncu Serenay Sarıkaya ile çekilen reklamda
parlayacağı, oyuncu Elçin Sangu ile çekilen reklamda (2016), "saçlarınla mutluysan hayat senden 
yana" mesajı verilmiştir. Elidor markasının son reklamlarında ise toplumsal konular ele alınmıştır. 
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duygusal konumlandırmaya örnek olabilir. Harley Davidson, "Biz motosiklet pazarında değiliz, Bizim 
ığımız şey, siyah deri giysiler içindeki kırk üç yaşındaki bir muhasebeciye, insanların hayranlıkla 

bakmalarını sağlamaktır." der (http://www.temelaksoy.com/ne-sattigimizi-biliyor-muyuz/) Bu da 
duygusal konumlandırmayı tarif etmektedir. 

Marka konumlandırmasında temel strateji belirlerken, rekabetçi marka konumlandırması yapılması 
Bu da tüketicilerin zihninde marka mükemmelliği yaratmakla olabilir. Rekabetçi 

konumlandırmada, markanın benzerlik noktalarını oluşturan dezavantajlarla ilgili her türlü konu 
azaltılmalı ve markanın avantajlarına yönelik ikna çabaları artırılmalıdır (Keller, 2008, s. 38). 
Markanın tüketici zihninde konum elde etmesinde birden çok faktör etkili olabilir. Popülerlik, 

a önemlidir (Fuchs ve Diamantopoulos, 2009, s. 1764). Bunun yanı 
sıra markanın konumlandırılması noktasında farklı temalar belirlenebilir. Ürün, fiyatlandırma, dağıtım 
kanallarının seçimi bu noktada temel alınan ölçütlerdir. Ayrıca hizmet sektöründe müşter
memnuniyeti esas alınarak güven, yarar, hız gibi noktalar üzerinden farklılık yaratmak amaçlanabilir 
(Kotler, 2012, s. 79). Markayı rakiplerinden farklı kılan, onu tercih etmeye yönelten farklılaştırma 
stratejileri ilk olmak, bir özelliğe sahip olmak, liderlik, pazar uzmanlığı, üretim şekli ve moda olma 
yoluyla farklılaşma stratejileri şeklinde sıralanmaktadır (Trout ve Rivkin, 2011, s. 115).  Markanın 
başarılı olabilmesi için konumlandırmanın üzerinde durulmalı, kısa vadeli değil, uzun vadeli bir 

ortaya konulması şarttır (Elden, 2009, ss.350-351). 

2017 yılları arasındaki 9 şampuan markası oluşturmaktadır. Çalışmanın 
bu yıllar arasında sınırlandırılmasının nedeni, güncelliğin göz önüne alınmasıdır. Şampuan mar
Elidor, Head & Shealders, Pantene, Blendax, Hobby, Gliss, Bioblas, Loreal Paris Elseve, Clear 
markalar tercih edilmiştir. Bu markaların tercih edilme sebebi, en bilinen markalar olmasıdır. 
Araştırmaya dahil edilen reklamlar Aaker ve Shansby tarafından geliştirilen 6 adımlı konumlandırma 
stratejisine göre incelenmiştir (1982, ss. 56-62). Aaker ve Shansby tarafından geliştirilen altı 
basamaklı konumlandırma stratejisi, diğer birçok yöntemin öncülü olması ve güvenilir bir strateji 

h edilmiştir (Blankson ve Kalafatis, 2004, s. 8). Çalışma kapsamına duygusal 
konumlandırma stratejisi de eklenmiştir. YouTube'dan elde edilen reklamların metin içeriği 
incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmada reklam filmlerindeki mesajlar (sözlü ifadeler) 
dönüştürülmüş ve söz konusu konumlandırma stratejileri reklamlardaki metin içeriği ile 
karşılaştırılarak incelenmiştir.  Çalışma, kadınlara yönelik şampuan reklamlarının söz konusu yıllarda 
yayınlanan reklamları ile sınırlıdır. Ayrıca çalışma şampuan reklamlarında verilen mesajlarla sınırlılık 

Markanın reklamlarında birçok ünlü rol almıştır. Meryem Uzerli (2015) ile onarıcı ve 
yapılandırıcı özelliği, oyuncu Serenay Sarıkaya ile çekilen reklamda (2014), "saçların yumuşayıp, 
parlayacağı, oyuncu Elçin Sangu ile çekilen reklamda (2016), "saçlarınla mutluysan hayat senden 
yana" mesajı verilmiştir. Elidor markasının son reklamlarında ise toplumsal konular ele alınmıştır. 

duygusal konumlandırmaya örnek olabilir. Harley Davidson, "Biz motosiklet pazarında değiliz, Bizim 
ığımız şey, siyah deri giysiler içindeki kırk üç yaşındaki bir muhasebeciye, insanların hayranlıkla 

muyuz/) Bu da 

Marka konumlandırmasında temel strateji belirlerken, rekabetçi marka konumlandırması yapılması 
Bu da tüketicilerin zihninde marka mükemmelliği yaratmakla olabilir. Rekabetçi 

antajlarla ilgili her türlü konu 
azaltılmalı ve markanın avantajlarına yönelik ikna çabaları artırılmalıdır (Keller, 2008, s. 38). 
Markanın tüketici zihninde konum elde etmesinde birden çok faktör etkili olabilir. Popülerlik, 

a önemlidir (Fuchs ve Diamantopoulos, 2009, s. 1764). Bunun yanı 
sıra markanın konumlandırılması noktasında farklı temalar belirlenebilir. Ürün, fiyatlandırma, dağıtım 
kanallarının seçimi bu noktada temel alınan ölçütlerdir. Ayrıca hizmet sektöründe müşteri 
memnuniyeti esas alınarak güven, yarar, hız gibi noktalar üzerinden farklılık yaratmak amaçlanabilir 
(Kotler, 2012, s. 79). Markayı rakiplerinden farklı kılan, onu tercih etmeye yönelten farklılaştırma 

derlik, pazar uzmanlığı, üretim şekli ve moda olma 
yoluyla farklılaşma stratejileri şeklinde sıralanmaktadır (Trout ve Rivkin, 2011, s. 115).  Markanın 
başarılı olabilmesi için konumlandırmanın üzerinde durulmalı, kısa vadeli değil, uzun vadeli bir 

2017 yılları arasındaki 9 şampuan markası oluşturmaktadır. Çalışmanın 
bu yıllar arasında sınırlandırılmasının nedeni, güncelliğin göz önüne alınmasıdır. Şampuan markaları 
Elidor, Head & Shealders, Pantene, Blendax, Hobby, Gliss, Bioblas, Loreal Paris Elseve, Clear 
markalar tercih edilmiştir. Bu markaların tercih edilme sebebi, en bilinen markalar olmasıdır. 

an geliştirilen 6 adımlı konumlandırma 
62). Aaker ve Shansby tarafından geliştirilen altı 

basamaklı konumlandırma stratejisi, diğer birçok yöntemin öncülü olması ve güvenilir bir strateji 
h edilmiştir (Blankson ve Kalafatis, 2004, s. 8). Çalışma kapsamına duygusal 

konumlandırma stratejisi de eklenmiştir. YouTube'dan elde edilen reklamların metin içeriği 
incelenerek analiz edilmiştir. Çalışmada reklam filmlerindeki mesajlar (sözlü ifadeler) metne 
dönüştürülmüş ve söz konusu konumlandırma stratejileri reklamlardaki metin içeriği ile 
karşılaştırılarak incelenmiştir.  Çalışma, kadınlara yönelik şampuan reklamlarının söz konusu yıllarda 

reklamlarında verilen mesajlarla sınırlılık 

Markanın reklamlarında birçok ünlü rol almıştır. Meryem Uzerli (2015) ile onarıcı ve 
(2014), "saçların yumuşayıp, 

parlayacağı, oyuncu Elçin Sangu ile çekilen reklamda (2016), "saçlarınla mutluysan hayat senden 
yana" mesajı verilmiştir. Elidor markasının son reklamlarında ise toplumsal konular ele alınmıştır.  
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Resim

Elidor'un son reklamında "özgürlük doğamızda var" mesajı ile kıyafet ve kadın özgürlüğüne dikkat 
çekilmektedir. Kadınların saçları, kıyafetleri ve yaşam tarzlarına müdahale edilmesini eleştiren 
reklamda, kadınların seçtikleri yaşam tarzı ile özgürce hayatın her alanında var olabilecekleri dile 
getirilmektedir. Reklamda, "Her kafadan bir ses çıkıyor. Bunu giyersen milletin içinde rahat 
edemezmişim, saçlarımı böyle yaparsam çok dikkat çekermiş, rahat rahat evde oturmak vark
çalışmak benim neyimeymiş, şimdi eğlenmenin ne yeri ne de zamanıymış, yoksa el alem ne dermiş, 
öyleymiş böyleymiş fark etmez, biz istediğimizi giyeriz istediğimizi yaparız. Çünkü özgürlük 
doğamızda var." mesajı vardır. İlk reklamlarda ürün özellikli kon
duygusal odaklı konumlandırma tercih edilmiştir.

2) Head&Shoulders: Head & Shoulders şampuan reklamında (2014), ünlü oyuncuların yanı sıra 
sıradan insanlar reklamda yer almaktadır. Ünlü yıldız Sofia Vergara'nın rol aldığ
"Biz kadınlar sıra saçımıza geldiğinde asla taviz vermeyiz. İşte bu yüzden Head & Shoulders 
şampuanlarını seviyoruz. Güzel ve kepeksiz saçlarımızın sırrı bu. Saç dibiniz nasıl olursa olsun tam da 
içinizden geldiği gibi. İpeksi yumuşaklık
bulun." şeklinde şampuan ile güzelliğin sırrının çözüldüğü belirtilmektedir. E
(2017), şampuan ve saç kremleri ile dikkat çeken ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 
reklamda, yumuşak saçlar için "ipeksi yumuşaklık" dolgun ve güçlü saçlar için "ekstra dolgunluk" ve 
kadınlara özel "saç dökülmelerine karşı e

 

Resim-2: Head & Shoulders
 
Ünlü olmayan insanların yer aldığı reklamlarda da yumuşak, ipeksi ve % 100'e kadar kepeksiz 
vurgusu ile ürünün özelliği ön planda tut

3) Pantene: Pantene şampuan markası diğer şampuan markalarında olduğu gibi reklamlarında ünlü 
kadın oyunculara yer vermiştir. Reklamlarında Oyuncu Bergüzar Korel ile (2014), yıpranmış saçları 
kökten uca onarır, güçlendirir ve gözle görülür şekilde yoğunlaştırır mesaj
ile marka, saçlar daha sağlıklı, daha güçlü mesajı vermiştir.
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Resim-1:  Elidor- "Özgürlük Doğamızda Var" 
 

Elidor'un son reklamında "özgürlük doğamızda var" mesajı ile kıyafet ve kadın özgürlüğüne dikkat 
çekilmektedir. Kadınların saçları, kıyafetleri ve yaşam tarzlarına müdahale edilmesini eleştiren 

kleri yaşam tarzı ile özgürce hayatın her alanında var olabilecekleri dile 
getirilmektedir. Reklamda, "Her kafadan bir ses çıkıyor. Bunu giyersen milletin içinde rahat 
edemezmişim, saçlarımı böyle yaparsam çok dikkat çekermiş, rahat rahat evde oturmak vark
çalışmak benim neyimeymiş, şimdi eğlenmenin ne yeri ne de zamanıymış, yoksa el alem ne dermiş, 
öyleymiş böyleymiş fark etmez, biz istediğimizi giyeriz istediğimizi yaparız. Çünkü özgürlük 
doğamızda var." mesajı vardır. İlk reklamlarda ürün özellikli konumlandırma yapılırken, son reklamda 
duygusal odaklı konumlandırma tercih edilmiştir. 

Head & Shoulders şampuan reklamında (2014), ünlü oyuncuların yanı sıra 
sıradan insanlar reklamda yer almaktadır. Ünlü yıldız Sofia Vergara'nın rol aldığı reklamda (2014), 
"Biz kadınlar sıra saçımıza geldiğinde asla taviz vermeyiz. İşte bu yüzden Head & Shoulders 
şampuanlarını seviyoruz. Güzel ve kepeksiz saçlarımızın sırrı bu. Saç dibiniz nasıl olursa olsun tam da 
içinizden geldiği gibi. İpeksi yumuşaklık tam bana göre. Kendinize en uygun Head & Shoulders'i 
bulun." şeklinde şampuan ile güzelliğin sırrının çözüldüğü belirtilmektedir. En son reklamda ise 
(2017), şampuan ve saç kremleri ile dikkat çeken ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 
reklamda, yumuşak saçlar için "ipeksi yumuşaklık" dolgun ve güçlü saçlar için "ekstra dolgunluk" ve 
kadınlara özel "saç dökülmelerine karşı etkili" olmak üzere 3 çeşidi tanıtılmıştır.  

 
Head & Shoulders- "Dünya'nın 1 Numaralı Şampuanı Şimdi Daha İyi" 

Ünlü olmayan insanların yer aldığı reklamlarda da yumuşak, ipeksi ve % 100'e kadar kepeksiz 
vurgusu ile ürünün özelliği ön planda tutulmuştur. 

Pantene şampuan markası diğer şampuan markalarında olduğu gibi reklamlarında ünlü 
kadın oyunculara yer vermiştir. Reklamlarında Oyuncu Bergüzar Korel ile (2014), yıpranmış saçları 
kökten uca onarır, güçlendirir ve gözle görülür şekilde yoğunlaştırır mesajı, yine Oyuncu Korel (2015) 
ile marka, saçlar daha sağlıklı, daha güçlü mesajı vermiştir. 

 

Elidor'un son reklamında "özgürlük doğamızda var" mesajı ile kıyafet ve kadın özgürlüğüne dikkat 
çekilmektedir. Kadınların saçları, kıyafetleri ve yaşam tarzlarına müdahale edilmesini eleştiren 

kleri yaşam tarzı ile özgürce hayatın her alanında var olabilecekleri dile 
getirilmektedir. Reklamda, "Her kafadan bir ses çıkıyor. Bunu giyersen milletin içinde rahat 
edemezmişim, saçlarımı böyle yaparsam çok dikkat çekermiş, rahat rahat evde oturmak varken 
çalışmak benim neyimeymiş, şimdi eğlenmenin ne yeri ne de zamanıymış, yoksa el alem ne dermiş, 
öyleymiş böyleymiş fark etmez, biz istediğimizi giyeriz istediğimizi yaparız. Çünkü özgürlük 

umlandırma yapılırken, son reklamda 

Head & Shoulders şampuan reklamında (2014), ünlü oyuncuların yanı sıra 
ı reklamda (2014), 

"Biz kadınlar sıra saçımıza geldiğinde asla taviz vermeyiz. İşte bu yüzden Head & Shoulders 
şampuanlarını seviyoruz. Güzel ve kepeksiz saçlarımızın sırrı bu. Saç dibiniz nasıl olursa olsun tam da 

tam bana göre. Kendinize en uygun Head & Shoulders'i 
n son reklamda ise 

(2017), şampuan ve saç kremleri ile dikkat çeken ve ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı 
reklamda, yumuşak saçlar için "ipeksi yumuşaklık" dolgun ve güçlü saçlar için "ekstra dolgunluk" ve 

Ünlü olmayan insanların yer aldığı reklamlarda da yumuşak, ipeksi ve % 100'e kadar kepeksiz 

Pantene şampuan markası diğer şampuan markalarında olduğu gibi reklamlarında ünlü 
kadın oyunculara yer vermiştir. Reklamlarında Oyuncu Bergüzar Korel ile (2014), yıpranmış saçları 

ı, yine Oyuncu Korel (2015) 
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Resim-3: Pantene

Korel'in oynadığı reklamda (2015), saç dökülmesini % 97'ye kadar durdurduğu, saçların kökten uca 
güçlü ve sağlıklı göründüğü, Oyuncu Neslihan Atagül ile çekilen reklamda (2016), saçların daha 
güçlü, daha parlak ve daha sağlıklı göründüğü mesajı verilmiştir
zayıf noktaları bulduğu, saçları güçlendirdiği mesajı vardır. Marka, Oyuncu Tuba Büyüküstün, ile 
çekilen reklamda saçların Pantene ile güçlendiğini ve setlerde yıpranan saçların Pantene ile ışıldadığını 
belirtmiştir. Markanın ünlü oyuncuları kullandığı, ürünün özelliklerini ön plana çıkardığı, tüketiciye 
ürünü kullandığında ne gibi faydalarını göreceği mesajı verilmiştir. Burada da ürün özellikli 
konumlandırma tercih edilmiştir. 

4) Bioblas: Bioblas markası, reklamlarınd
kullanmıştır. Reklamlarda ev hanımı, avukat, balerin gibi ünvanları kullanarak mesajlarını ileten 
marka, Brezilyalı Oyuncu Jessica May Drociunas ile de ürünlerini tanıtmıştır. Bioblas ev hanımı 
rolünde oynayan sıradan bir insan ile çekilen reklamda (2014) saçların hem dökülmediği hem 
güçlendiği hem de ışıl ışıl olduğu vurgulanmıştır.

 

 
 
 
 

Resim-4:

Bioblas Avukat rolünde oynayan bir kadının reklamında (2014) saçların hem bakımlı hem de dökülme 
sorununu yok ettiği,  balerin rolünde oynayan bir kadın oyuncunun rol aldığı  reklamda (2014), 
saçların hem parlak, hem dökülmediği hem de gösterişli olduğu me
çıkarılmıştır. 

5) Loreal Paris Elseve: Oyuncu Cansu Dere, Fahriye Evcen, Aslı Enver gibi ünlüleri tercih eden 
marka, saçların güçlü ve canlılığı bu şampuan ile yakaladığı vurgusu yapılmıştır. Oyuncu Fahriye 
Evcen ile çekilen reklamda güçlü kadınların güçlü şampuan kullandıkları belirtilerek duygusal 
konumlandırma stratejisi seçilmiştir.
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Pantene- "Yeni Pantene Doğal Sentez Yağ Terapisi" 

 
Korel'in oynadığı reklamda (2015), saç dökülmesini % 97'ye kadar durdurduğu, saçların kökten uca 
güçlü ve sağlıklı göründüğü, Oyuncu Neslihan Atagül ile çekilen reklamda (2016), saçların daha 
güçlü, daha parlak ve daha sağlıklı göründüğü mesajı verilmiştir. Oyuncu Atagül ile çekilen reklamda, 
zayıf noktaları bulduğu, saçları güçlendirdiği mesajı vardır. Marka, Oyuncu Tuba Büyüküstün, ile 
çekilen reklamda saçların Pantene ile güçlendiğini ve setlerde yıpranan saçların Pantene ile ışıldadığını 

arkanın ünlü oyuncuları kullandığı, ürünün özelliklerini ön plana çıkardığı, tüketiciye 
ürünü kullandığında ne gibi faydalarını göreceği mesajı verilmiştir. Burada da ürün özellikli 

Bioblas markası, reklamlarında ünlü kullanımının yanı sıra sıradan insanları da 
kullanmıştır. Reklamlarda ev hanımı, avukat, balerin gibi ünvanları kullanarak mesajlarını ileten 
marka, Brezilyalı Oyuncu Jessica May Drociunas ile de ürünlerini tanıtmıştır. Bioblas ev hanımı 

ayan sıradan bir insan ile çekilen reklamda (2014) saçların hem dökülmediği hem 
güçlendiği hem de ışıl ışıl olduğu vurgulanmıştır. 

 
4: Bioblas- "Saç Dökülmesine Karşı Uzman" 

 
Bioblas Avukat rolünde oynayan bir kadının reklamında (2014) saçların hem bakımlı hem de dökülme 
sorununu yok ettiği,  balerin rolünde oynayan bir kadın oyuncunun rol aldığı  reklamda (2014), 
saçların hem parlak, hem dökülmediği hem de gösterişli olduğu mesajı ile ürünün özellikleri ön plana 

Oyuncu Cansu Dere, Fahriye Evcen, Aslı Enver gibi ünlüleri tercih eden 
marka, saçların güçlü ve canlılığı bu şampuan ile yakaladığı vurgusu yapılmıştır. Oyuncu Fahriye 

kilen reklamda güçlü kadınların güçlü şampuan kullandıkları belirtilerek duygusal 
konumlandırma stratejisi seçilmiştir. 

Korel'in oynadığı reklamda (2015), saç dökülmesini % 97'ye kadar durdurduğu, saçların kökten uca 
güçlü ve sağlıklı göründüğü, Oyuncu Neslihan Atagül ile çekilen reklamda (2016), saçların daha 

. Oyuncu Atagül ile çekilen reklamda, 
zayıf noktaları bulduğu, saçları güçlendirdiği mesajı vardır. Marka, Oyuncu Tuba Büyüküstün, ile 
çekilen reklamda saçların Pantene ile güçlendiğini ve setlerde yıpranan saçların Pantene ile ışıldadığını 

arkanın ünlü oyuncuları kullandığı, ürünün özelliklerini ön plana çıkardığı, tüketiciye 
ürünü kullandığında ne gibi faydalarını göreceği mesajı verilmiştir. Burada da ürün özellikli 

a ünlü kullanımının yanı sıra sıradan insanları da 
kullanmıştır. Reklamlarda ev hanımı, avukat, balerin gibi ünvanları kullanarak mesajlarını ileten 
marka, Brezilyalı Oyuncu Jessica May Drociunas ile de ürünlerini tanıtmıştır. Bioblas ev hanımı 

ayan sıradan bir insan ile çekilen reklamda (2014) saçların hem dökülmediği hem 

 

Bioblas Avukat rolünde oynayan bir kadının reklamında (2014) saçların hem bakımlı hem de dökülme 
sorununu yok ettiği,  balerin rolünde oynayan bir kadın oyuncunun rol aldığı  reklamda (2014), 

sajı ile ürünün özellikleri ön plana 

Oyuncu Cansu Dere, Fahriye Evcen, Aslı Enver gibi ünlüleri tercih eden 
marka, saçların güçlü ve canlılığı bu şampuan ile yakaladığı vurgusu yapılmıştır. Oyuncu Fahriye 

kilen reklamda güçlü kadınların güçlü şampuan kullandıkları belirtilerek duygusal 
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Resim-5: Loreal Paris Elseve

Hande Erçel ile çekilen reklamda, komple onarıcı vurgusu vardır. Elseve her 
"Çünkü biz buna değeriz" sloganını tekrarlayarak, kadınların en iyisine layık olduğu vurgusu 
yapmıştır. Elseve, ürün özellikli konumlandırmanın yanı sıra ürünü kullanan kişilere yönelikte 
konumlandırma yapmıştır. Güçlü kadınların Elseve
kullanılması gerektiği vurgulanarak, duygusal konumlandırma tercih edilmiştir.

6) Gliss: Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı reklamda (2016), saçların onarıldığı ve 
canlandığı, Oyuncu Gökçe Bahadır ile (2
olduğu, kusursuz uzayan saçlar için bu markanın kullanılması önerilmiştir.

 

Resim

Gliss şampuan reklamlarında ürün özellikli konumlandırma ile tüketic

7) Blendax: Program sunucusu Esra Erol'un rol aldığı reklamda (2014), bitki özlü Blendax'ın yağlı 
saçlara % 100 canlılık ve dolgunluk kazandırdığı ve Oyuncu Doğa Rutkay (2015) ile, Blendax ile bitki 
özlü ekstra bakım yapıldığı ve saçların % 100 dolgunluk kazandığı vurgulanmıştır.

 

Resim-7:
 
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile çekilen reklamda (2017), dolgun saçlar ile kafede dikkat çekerek, 
boş masa bulmanın kolay olduğu mesajı verilmiştir. Oyuncu Micrace Yekenkülüğ'ün seslendirdiği 
reklamda, daha canlı, daha parlak baş döndüren dolgun saçlar vu
özellikleri (dolgun saçlar) hem de duygusal (baş döndüren saçlar) konumlandırma kullanılmıştır. 
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Loreal Paris Elseve- "Çünkü Biz Buna Değeriz" 

 
Hande Erçel ile çekilen reklamda, komple onarıcı vurgusu vardır. Elseve her reklamının ardından 
"Çünkü biz buna değeriz" sloganını tekrarlayarak, kadınların en iyisine layık olduğu vurgusu 
yapmıştır. Elseve, ürün özellikli konumlandırmanın yanı sıra ürünü kullanan kişilere yönelikte 
konumlandırma yapmıştır. Güçlü kadınların Elseve kullandığı, güçlü olmak için de Elseve'nin 
kullanılması gerektiği vurgulanarak, duygusal konumlandırma tercih edilmiştir. 

Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı reklamda (2016), saçların onarıldığı ve 
canlandığı, Oyuncu Gökçe Bahadır ile (2017), kadının kendini güzel hissetmesi için saçlarının yeterli 
olduğu, kusursuz uzayan saçlar için bu markanın kullanılması önerilmiştir. 

 
Resim-6: Gliss- "Saçlarınız Kusursuz Uzasın" 

 
Gliss şampuan reklamlarında ürün özellikli konumlandırma ile tüketiciye ürünün faydası anlatılmıştır.

Program sunucusu Esra Erol'un rol aldığı reklamda (2014), bitki özlü Blendax'ın yağlı 
saçlara % 100 canlılık ve dolgunluk kazandırdığı ve Oyuncu Doğa Rutkay (2015) ile, Blendax ile bitki 

dığı ve saçların % 100 dolgunluk kazandığı vurgulanmıştır. 

 
7: Blendax- "Baş Döndüren Dolgun Saçlar" 

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile çekilen reklamda (2017), dolgun saçlar ile kafede dikkat çekerek, 
boş masa bulmanın kolay olduğu mesajı verilmiştir. Oyuncu Micrace Yekenkülüğ'ün seslendirdiği 
reklamda, daha canlı, daha parlak baş döndüren dolgun saçlar vurgusu vardır. Burada hem ürünün 
özellikleri (dolgun saçlar) hem de duygusal (baş döndüren saçlar) konumlandırma kullanılmıştır. 

reklamının ardından 
"Çünkü biz buna değeriz" sloganını tekrarlayarak, kadınların en iyisine layık olduğu vurgusu 
yapmıştır. Elseve, ürün özellikli konumlandırmanın yanı sıra ürünü kullanan kişilere yönelikte 

kullandığı, güçlü olmak için de Elseve'nin 

Ünlü Oyuncu Burçin Terzioğlu'nun rol aldığı reklamda (2016), saçların onarıldığı ve 
017), kadının kendini güzel hissetmesi için saçlarının yeterli 

iye ürünün faydası anlatılmıştır. 

Program sunucusu Esra Erol'un rol aldığı reklamda (2014), bitki özlü Blendax'ın yağlı 
saçlara % 100 canlılık ve dolgunluk kazandırdığı ve Oyuncu Doğa Rutkay (2015) ile, Blendax ile bitki 

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile çekilen reklamda (2017), dolgun saçlar ile kafede dikkat çekerek, 
boş masa bulmanın kolay olduğu mesajı verilmiştir. Oyuncu Micrace Yekenkülüğ'ün seslendirdiği 

rgusu vardır. Burada hem ürünün 
özellikleri (dolgun saçlar) hem de duygusal (baş döndüren saçlar) konumlandırma kullanılmıştır. 
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Oyuncu Micrace Yekenkülüğ'ün seslendirdiği ve oyuncu Doğa Rutkay'ın yer aldığı reklamda, Blendax 
ile dolgun saçlara kavuşulduğu mesajı verilmiştir. 

8) Hobby: Sıradan insanların rol aldığı reklamda, arapsaçı şarkısının sözü ve müziği eşliğinde, 
arapsaçına dönen saçların bu şampuan ile kolay tarandığı, mis kokulu ve en hesaplısı olduğu 
anlatılmıştır (2014). 

 

Resim
 
Markanın diğer reklamını banyoda duş alan bir kadının şarkı söyleyerek verdiği mesajlar üzerine 
kurguladığı görülmektedir. Şarkıda, "Hobby ile yenilendiğinde, kusursuz hissettiğinde kendini, 
özgüvenin yerinde Hobby ile kontrol sende." mesajı verilmektedir (2016). Hobby şampuan markası 
reklamlarında özgüven ile duygusal konumlandırma ve ürün özellikli konumlandırma yapılmış, "en 
hesaplısı" sloganı ile rakiplerinden daha uygun fiyata satıldığı vurgulanmıştır.

9) Clear: Reklamlarda ünlü Oyuncu Burak Özçivit ve Ebru Şam rol almıştır. Ebru Şam'ın arabası ile 
giderken, Burak Özçivit'in takip ettiği reklamda Ebru Şam, "Saçımın sırrını merak ediyorlar. Kepek 
şampuanı diyorum, inanmıyorlar. İçinde bitki özleri var, saç diplerimi bes
bitkisel sentez. Saçlarımı kurutmadan kepekten arındırıyor, saçlarım kusursuz. Nereden mi biliyorum? 
Film boyunca 5 farklı araba kullandım sen saçlarımdan başka hiçbir şey fark etmedin." mesajı 
paylaşılmıştır (2014). 

Resim-9: Clear

"Clear ile saçlar konuşuyor" sloganı ile yine 2 oyuncunun yer aldığı reklamda 2017), saç dökülmesine 
karşı üretilen şampuan tanıtılmıştır. Manken Elsa Oudshoorn ve Özçivit ile birlikte çekilen reklamda 
(2017), şampuanın saç derisini besleyerek, kepeği yok ettiği, saç dökülmesini % 98'e kadar önlediği 
mesajı ile "Clear ile saçların her zaman başrolde." sloganı verilmiştir. Önceki reklamlarında "kepeği 
yok eden şmapuan" konumlandırması ile hedef kitlesine 
dökülmelerine karşı (ürün özellikli konumlandırma) ve her zaman başrolde (duygusal konumlandırma) 
mesajı ile konumlandırma yapmıştır.
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Oyuncu Micrace Yekenkülüğ'ün seslendirdiği ve oyuncu Doğa Rutkay'ın yer aldığı reklamda, Blendax 
mesajı verilmiştir.  

Sıradan insanların rol aldığı reklamda, arapsaçı şarkısının sözü ve müziği eşliğinde, 
arapsaçına dönen saçların bu şampuan ile kolay tarandığı, mis kokulu ve en hesaplısı olduğu 

 
Resim-8: Hobby- "Hobby ile Kontrol Sende" 

Markanın diğer reklamını banyoda duş alan bir kadının şarkı söyleyerek verdiği mesajlar üzerine 
kurguladığı görülmektedir. Şarkıda, "Hobby ile yenilendiğinde, kusursuz hissettiğinde kendini, 

ntrol sende." mesajı verilmektedir (2016). Hobby şampuan markası 
reklamlarında özgüven ile duygusal konumlandırma ve ürün özellikli konumlandırma yapılmış, "en 
hesaplısı" sloganı ile rakiplerinden daha uygun fiyata satıldığı vurgulanmıştır. 

mlarda ünlü Oyuncu Burak Özçivit ve Ebru Şam rol almıştır. Ebru Şam'ın arabası ile 
giderken, Burak Özçivit'in takip ettiği reklamda Ebru Şam, "Saçımın sırrını merak ediyorlar. Kepek 
şampuanı diyorum, inanmıyorlar. İçinde bitki özleri var, saç diplerimi besliyor, işte benim sırrım Clear 
bitkisel sentez. Saçlarımı kurutmadan kepekten arındırıyor, saçlarım kusursuz. Nereden mi biliyorum? 
Film boyunca 5 farklı araba kullandım sen saçlarımdan başka hiçbir şey fark etmedin." mesajı 

 
Clear- "Clear ile Saçların Her zaman Başrolde" 

 
"Clear ile saçlar konuşuyor" sloganı ile yine 2 oyuncunun yer aldığı reklamda 2017), saç dökülmesine 
karşı üretilen şampuan tanıtılmıştır. Manken Elsa Oudshoorn ve Özçivit ile birlikte çekilen reklamda 
(2017), şampuanın saç derisini besleyerek, kepeği yok ettiği, saç dökülmesini % 98'e kadar önlediği 
mesajı ile "Clear ile saçların her zaman başrolde." sloganı verilmiştir. Önceki reklamlarında "kepeği 
yok eden şmapuan" konumlandırması ile hedef kitlesine seslenen marka, kepeksiz saçlar, saç 
dökülmelerine karşı (ürün özellikli konumlandırma) ve her zaman başrolde (duygusal konumlandırma) 
mesajı ile konumlandırma yapmıştır. 

Oyuncu Micrace Yekenkülüğ'ün seslendirdiği ve oyuncu Doğa Rutkay'ın yer aldığı reklamda, Blendax 

Sıradan insanların rol aldığı reklamda, arapsaçı şarkısının sözü ve müziği eşliğinde, 
arapsaçına dönen saçların bu şampuan ile kolay tarandığı, mis kokulu ve en hesaplısı olduğu 

 

Markanın diğer reklamını banyoda duş alan bir kadının şarkı söyleyerek verdiği mesajlar üzerine 
kurguladığı görülmektedir. Şarkıda, "Hobby ile yenilendiğinde, kusursuz hissettiğinde kendini, 

ntrol sende." mesajı verilmektedir (2016). Hobby şampuan markası 
reklamlarında özgüven ile duygusal konumlandırma ve ürün özellikli konumlandırma yapılmış, "en 

mlarda ünlü Oyuncu Burak Özçivit ve Ebru Şam rol almıştır. Ebru Şam'ın arabası ile 
giderken, Burak Özçivit'in takip ettiği reklamda Ebru Şam, "Saçımın sırrını merak ediyorlar. Kepek 

liyor, işte benim sırrım Clear 
bitkisel sentez. Saçlarımı kurutmadan kepekten arındırıyor, saçlarım kusursuz. Nereden mi biliyorum? 
Film boyunca 5 farklı araba kullandım sen saçlarımdan başka hiçbir şey fark etmedin." mesajı 

"Clear ile saçlar konuşuyor" sloganı ile yine 2 oyuncunun yer aldığı reklamda 2017), saç dökülmesine 
karşı üretilen şampuan tanıtılmıştır. Manken Elsa Oudshoorn ve Özçivit ile birlikte çekilen reklamda 
(2017), şampuanın saç derisini besleyerek, kepeği yok ettiği, saç dökülmesini % 98'e kadar önlediği 
mesajı ile "Clear ile saçların her zaman başrolde." sloganı verilmiştir. Önceki reklamlarında "kepeği 

seslenen marka, kepeksiz saçlar, saç 
dökülmelerine karşı (ürün özellikli konumlandırma) ve her zaman başrolde (duygusal konumlandırma) 
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Hedef kitlenin zihninde farklı bir yer edinmek isteyen şirketlerin marka konu
ağırlık vermeleri şarttır. Tüketicinin zihninde diğerlerinden farklı bir yere konumlandırılan markaların 
tercih edilmesi ve sürdürülebilirliği artmaktadır. Rakip sayısının artması konumlandırmayı da zorunlu 
hale getirmektedir. "Neden tercih edilmesi gerektiği?" sorusunun cevabını net olarak ortaya koyan, 
tüketiciyi ikna eden, farkını ortaya koyan, tüketici faydasını yaptığı reklam çalışmaları ile iyi anlatan 
şirketlerin başarılı olduğu görülmektedir. Çalışmada şampuan reklamlarında ü
olduğu, özellikle markaların ünlü kullanımı ile ürünlerin faydasının anlatılmasına yoğunlaştığı 
belirlenmiştir. Bugüne kadar yapılan 
kitlede olumlu etki uyandırdığını ve ür
göstermektedir. Reklamlarda star stratejisinin kullanımı ile tüketicilere o şampuanı kullandığında 
kullanıcının da o star gibi güzel olacağı vaadi reklam mesajı ile birlikte verilmektedir. Ayrıca hedef 
kitlede güven oluşturmak için alanında uzman gerçek kişilerden tanık gösterme şeklinde 
faydalanılmaktadır. İncelenen reklamlarda saçlar genel olarak "parlak, ışıltılı, kolay taranan, 
dökülmeyen, dolgun, kusursuz uzayan, kepeksiz saçlar" olarak ifade edilmiş
ürün odaklıdır ve reklamlarda ürün özellikli konumlandırmanın yanı sıra duygusal konumlandırma 
stratejisi kullanılmıştır. Elidor son reklamında kadınların saçları, kıyafetleri ve yaşam tarzlarına 
müdahale edilmesini eleştirmiş, kadınların seçtikleri yaşam tarzı ile özgürce hayatın her alanında var 
olabileceklerini dile getirmiştir. Elseve de benzer stratejiler belirlenmiştir.  Elseve reklamlarında, 
güçlü kadınların güçlü şampuanı tercih ettiklerini, biz buna değeriz ifadesi ile kad
şeklinde duygusal konumlandırma, komple onarıcı vurgusu ile ürün özellikli konumlandırmayı tercih 
etmiştir. 

Head & Shoulders markasının şampuan reklamında ise yine ürün ve sağladığı faydalar ön plana 
çıkarılmıştır. Kişisel bakım ürünler
ekstra dolgun saçlar vaat edilmektedir. Pantene, Bioblas de benzer strateji belirlenmektedir. Duygusal 
reklam mesaj stratejisinden çok bilişsel reklam mesaj stratejisi kullanılmış ve yine ürün 
özellikli konumlandırma stratejisi seçilmiştir. 

Gliss şampuan reklamlarında ürün özellikli konumlandırma ile tüketiciye ürünün faydası anlatılmıştır. 
Kadının kendini güzel hissetmesi markanın kattığı soyut faydadır ve burada duygusal strate
faydalanılmıştır. Blendax markasının yer aldığı şampuan reklamında bitki özlü ekstra bakım  ve 
dolgun saçlar vurgusuyla hem ürünün özellikleri, hem de baş döndüren saçlar vurgusuyla duygusal 
konumlandırma yapılmıştır. Hobby reklamlarında daha çok 
Özgüven ile duygusal konumlandırma yapılmıştır. Bu reklamlarda ürün özellikli konumlandırmanın 
yanı sıra "en hesaplısı" sloganı ile rakiplere yönelik bir konumlandırma kullanmıştır. Clear 
reklamlarında, ürün özellikli konumlandırma ve duygusal konumlandırma yapmıştır. Şampuan 
markalarının saç bakımında özel ve ayırt edici bir faydaya yöneldiği belirlenmiştir. 

Genel olarak değerlendirildiğinde ürün özellikli konumlandırmanın yaygın olduğu görülmektedir. 
Ürünün içeriği ve sağlayacağı rasyonel, fiziksel faydanın vurgulandığı reklamlarda hedef kitle ikna 
edilmeye çalışılmaktadır. Bunun sıra ürünü kullananlara yönelik stratejinin destek olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Hedef kitlenin kimlik ve özelliklerinin açık ve net olar
bakımlı, şık kadınlar, davetlere katılan güçlü kadınlar stratejisi ile ürünü kullananlar hakkında 
izleyicilere bilgi verilmektedir. Ancak burada rasyonel bir tanımlama söz konusu değildir. Yine ek 
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Hedef kitlenin zihninde farklı bir yer edinmek isteyen şirketlerin marka konumlandırma çalışmalarına 
ağırlık vermeleri şarttır. Tüketicinin zihninde diğerlerinden farklı bir yere konumlandırılan markaların 
tercih edilmesi ve sürdürülebilirliği artmaktadır. Rakip sayısının artması konumlandırmayı da zorunlu 

n tercih edilmesi gerektiği?" sorusunun cevabını net olarak ortaya koyan, 
tüketiciyi ikna eden, farkını ortaya koyan, tüketici faydasını yaptığı reklam çalışmaları ile iyi anlatan 
şirketlerin başarılı olduğu görülmektedir. Çalışmada şampuan reklamlarında ünlü kullanımının yaygın 
olduğu, özellikle markaların ünlü kullanımı ile ürünlerin faydasının anlatılmasına yoğunlaştığı 
belirlenmiştir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, reklamlarda ünlü kişilerin kullanımının hedef 
kitlede olumlu etki uyandırdığını ve ürüne karşı hedef kitlenin olumlu tutum geliştirdiğini 

Reklamlarda star stratejisinin kullanımı ile tüketicilere o şampuanı kullandığında 
kullanıcının da o star gibi güzel olacağı vaadi reklam mesajı ile birlikte verilmektedir. Ayrıca hedef 
itlede güven oluşturmak için alanında uzman gerçek kişilerden tanık gösterme şeklinde 

faydalanılmaktadır. İncelenen reklamlarda saçlar genel olarak "parlak, ışıltılı, kolay taranan, 
dökülmeyen, dolgun, kusursuz uzayan, kepeksiz saçlar" olarak ifade edilmiştir. Elidor'un reklamları 
ürün odaklıdır ve reklamlarda ürün özellikli konumlandırmanın yanı sıra duygusal konumlandırma 
stratejisi kullanılmıştır. Elidor son reklamında kadınların saçları, kıyafetleri ve yaşam tarzlarına 

dınların seçtikleri yaşam tarzı ile özgürce hayatın her alanında var 
olabileceklerini dile getirmiştir. Elseve de benzer stratejiler belirlenmiştir.  Elseve reklamlarında, 
güçlü kadınların güçlü şampuanı tercih ettiklerini, biz buna değeriz ifadesi ile kadınların özel olduğu 
şeklinde duygusal konumlandırma, komple onarıcı vurgusu ile ürün özellikli konumlandırmayı tercih 

Head & Shoulders markasının şampuan reklamında ise yine ürün ve sağladığı faydalar ön plana 
çıkarılmıştır. Kişisel bakım ürünlerinden şampuan kategorisinde kepeksiz, yumuşak, ipeksi dokunuş, 
ekstra dolgun saçlar vaat edilmektedir. Pantene, Bioblas de benzer strateji belirlenmektedir. Duygusal 
reklam mesaj stratejisinden çok bilişsel reklam mesaj stratejisi kullanılmış ve yine ürün 
özellikli konumlandırma stratejisi seçilmiştir.  

Gliss şampuan reklamlarında ürün özellikli konumlandırma ile tüketiciye ürünün faydası anlatılmıştır. 
Kadının kendini güzel hissetmesi markanın kattığı soyut faydadır ve burada duygusal strate
faydalanılmıştır. Blendax markasının yer aldığı şampuan reklamında bitki özlü ekstra bakım  ve 
dolgun saçlar vurgusuyla hem ürünün özellikleri, hem de baş döndüren saçlar vurgusuyla duygusal 
konumlandırma yapılmıştır. Hobby reklamlarında daha çok özgüvene odaklandığı görülmektedir. 
Özgüven ile duygusal konumlandırma yapılmıştır. Bu reklamlarda ürün özellikli konumlandırmanın 
yanı sıra "en hesaplısı" sloganı ile rakiplere yönelik bir konumlandırma kullanmıştır. Clear 

numlandırma ve duygusal konumlandırma yapmıştır. Şampuan 
markalarının saç bakımında özel ve ayırt edici bir faydaya yöneldiği belirlenmiştir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde ürün özellikli konumlandırmanın yaygın olduğu görülmektedir. 
sağlayacağı rasyonel, fiziksel faydanın vurgulandığı reklamlarda hedef kitle ikna 

Bunun sıra ürünü kullananlara yönelik stratejinin destek olarak kullanıldığı 
Hedef kitlenin kimlik ve özelliklerinin açık ve net olarak ifade edildiği "yıka ve çık" ile 

bakımlı, şık kadınlar, davetlere katılan güçlü kadınlar stratejisi ile ürünü kullananlar hakkında 
izleyicilere bilgi verilmektedir. Ancak burada rasyonel bir tanımlama söz konusu değildir. Yine ek 

mlandırma çalışmalarına 
ağırlık vermeleri şarttır. Tüketicinin zihninde diğerlerinden farklı bir yere konumlandırılan markaların 
tercih edilmesi ve sürdürülebilirliği artmaktadır. Rakip sayısının artması konumlandırmayı da zorunlu 

n tercih edilmesi gerektiği?" sorusunun cevabını net olarak ortaya koyan, 
tüketiciyi ikna eden, farkını ortaya koyan, tüketici faydasını yaptığı reklam çalışmaları ile iyi anlatan 

nlü kullanımının yaygın 
olduğu, özellikle markaların ünlü kullanımı ile ürünlerin faydasının anlatılmasına yoğunlaştığı 

araştırmalar, reklamlarda ünlü kişilerin kullanımının hedef 
üne karşı hedef kitlenin olumlu tutum geliştirdiğini 

Reklamlarda star stratejisinin kullanımı ile tüketicilere o şampuanı kullandığında 
kullanıcının da o star gibi güzel olacağı vaadi reklam mesajı ile birlikte verilmektedir. Ayrıca hedef 
itlede güven oluşturmak için alanında uzman gerçek kişilerden tanık gösterme şeklinde 

faydalanılmaktadır. İncelenen reklamlarda saçlar genel olarak "parlak, ışıltılı, kolay taranan, 
tir. Elidor'un reklamları 

ürün odaklıdır ve reklamlarda ürün özellikli konumlandırmanın yanı sıra duygusal konumlandırma 
stratejisi kullanılmıştır. Elidor son reklamında kadınların saçları, kıyafetleri ve yaşam tarzlarına 

dınların seçtikleri yaşam tarzı ile özgürce hayatın her alanında var 
olabileceklerini dile getirmiştir. Elseve de benzer stratejiler belirlenmiştir.  Elseve reklamlarında, 

ınların özel olduğu 
şeklinde duygusal konumlandırma, komple onarıcı vurgusu ile ürün özellikli konumlandırmayı tercih 

Head & Shoulders markasının şampuan reklamında ise yine ürün ve sağladığı faydalar ön plana 
inden şampuan kategorisinde kepeksiz, yumuşak, ipeksi dokunuş, 

ekstra dolgun saçlar vaat edilmektedir. Pantene, Bioblas de benzer strateji belirlenmektedir. Duygusal 
reklam mesaj stratejisinden çok bilişsel reklam mesaj stratejisi kullanılmış ve yine ürün odaklı ve ürün 

Gliss şampuan reklamlarında ürün özellikli konumlandırma ile tüketiciye ürünün faydası anlatılmıştır. 
Kadının kendini güzel hissetmesi markanın kattığı soyut faydadır ve burada duygusal stratejiden de 
faydalanılmıştır. Blendax markasının yer aldığı şampuan reklamında bitki özlü ekstra bakım  ve 
dolgun saçlar vurgusuyla hem ürünün özellikleri, hem de baş döndüren saçlar vurgusuyla duygusal 

özgüvene odaklandığı görülmektedir. 
Özgüven ile duygusal konumlandırma yapılmıştır. Bu reklamlarda ürün özellikli konumlandırmanın 
yanı sıra "en hesaplısı" sloganı ile rakiplere yönelik bir konumlandırma kullanmıştır. Clear 

numlandırma ve duygusal konumlandırma yapmıştır. Şampuan 

Genel olarak değerlendirildiğinde ürün özellikli konumlandırmanın yaygın olduğu görülmektedir. 
sağlayacağı rasyonel, fiziksel faydanın vurgulandığı reklamlarda hedef kitle ikna 

Bunun sıra ürünü kullananlara yönelik stratejinin destek olarak kullanıldığı 
"yıka ve çık" ile 

bakımlı, şık kadınlar, davetlere katılan güçlü kadınlar stratejisi ile ürünü kullananlar hakkında 
izleyicilere bilgi verilmektedir. Ancak burada rasyonel bir tanımlama söz konusu değildir. Yine ek 
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konumlandırma stratejisi olarak zaman zaman 
kadın algısı oluşturulmaya çalışıldığı dolayısıyla duygusal /psikolojik konumlandırmanın kullanıldığı 
görülmektedir. Çalışmada ayrıca reklamlarda kurgunun benzer olduğu görülmektedir
genel olarak ünlü oyuncuların dolgun saçlarıyla dans ettiği ve diğer şampuanlardan farkını anlattığı 
mesajlara ağırlık verildiği belirlenmiştir. 
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i olarak zaman zaman özgüven üzerine vurgu yapıldığı, güçlü ya da değerli 
kadın algısı oluşturulmaya çalışıldığı dolayısıyla duygusal /psikolojik konumlandırmanın kullanıldığı 
görülmektedir. Çalışmada ayrıca reklamlarda kurgunun benzer olduğu görülmektedir
genel olarak ünlü oyuncuların dolgun saçlarıyla dans ettiği ve diğer şampuanlardan farkını anlattığı 
mesajlara ağırlık verildiği belirlenmiştir.  
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Reklamlarındaki Aykırılıklar Üzerine Bir İnceleme 
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Genel Müdürlüğü, Türkiye, hazal.oguz@gt

Özet 

Reklam, üzerine en çok konuşulan ve belki de kendisinden en çok şey beklenen etkili bir iletişim 
yöntemidir. Günümüz tüketicisi için reklam çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, ancak yalnızca bununla 
sınırlı kalmayıp, bunları nereden, nasıl, ne
ve tüketiciye zaman kazandıran bir unsurdur. Bu anlamda tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen 
reklamların doğru ve dürüst olmaları esastır. Türkiye’de reklamlarda aldatıcı ve yanılt
kullanımı ve haksız rekabet yaratacak ögelere yer verilmesinin yarattığı aykırılığın tespiti ve denetimi 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklamları inceleme, haksız 
ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, inceleme ve deneti
sonucuna göre, aykırı reklamlar hakkında idari müeyyide uygulama hususlarında görevlidir.

Özellikle son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel bakım kavramının popüler 
olmasıyla birlikte; kozmetik ürünlere yönelim, bu ürünlerdeki çeş
faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Sektörde faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye’de 
üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmekte olup, birçok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak 
girişimler aracılığı ile üretim yapmaktadır. Sektör kapsamında yer alan ürünler; uçucu yağlar, sanayide 
hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt 
bakımı, saç ve ağız/diş sağlığı ürünleri olarak sayılabilir. 2016 
başvuru sayısı baz alındığında en çok şikayetin gıda ve sağlık sektöründen sonra kozmetik sektörüne 
ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kozmetik sektöründe ceza uygulama hususu en çok 
kozmetik ürün tanıtımlarında kullanılan sağlık beyanları ile ilgilidir. Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan 
tüm kozmetik ürünler, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünlerdir. Bu 
bağlamda gerek sağlık gerekse reklam mevzuatı düşünüldüğünde, k
yönelik ve endikasyon belirten ifadeler kozmetik ürün tanımını aşmakta ve yanıltıcı nitelikte 
değerlendirilmektedir. Ayrıca kozmetik ürün tanıtımlarında yer alan iddialar kanıtlanabilir nitelikte ise, bu 
durumda “kozmetik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında 
ruhsatlandırılması gerekmektedir.

Bu çalışma, ülkemizde reklamların idari denetiminin kim tarafından nasıl gerçekleştirildiği, kozmetik 
ürün reklamlarında yer alan aldatıcı unsurların ne
reklamların aykırılıklarının nasıl giderilebileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ticari Reklam, Reklam Kurulu, Kozmetik Ürün Reklamları, Kozmetik Mevzuatı.
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Reklam, üzerine en çok konuşulan ve belki de kendisinden en çok şey beklenen etkili bir iletişim 
yöntemidir. Günümüz tüketicisi için reklam çeşitli mal ve hizmetleri tanıtan, ancak yalnızca bununla 
sınırlı kalmayıp, bunları nereden, nasıl, ne fiyatla elde edebileceğini ve nasıl kullanabileceğini tanımlayan 
ve tüketiciye zaman kazandıran bir unsurdur. Bu anlamda tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyen 
reklamların doğru ve dürüst olmaları esastır. Türkiye’de reklamlarda aldatıcı ve yanılt
kullanımı ve haksız rekabet yaratacak ögelere yer verilmesinin yarattığı aykırılığın tespiti ve denetimi 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 63’üncü maddesi uyarınca kurulan Reklam Kurulu ticari 
reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklamları inceleme, haksız 
ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, inceleme ve deneti
sonucuna göre, aykırı reklamlar hakkında idari müeyyide uygulama hususlarında görevlidir.

Özellikle son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel bakım kavramının popüler 
olmasıyla birlikte; kozmetik ürünlere yönelim, bu ürünlerdeki çeşitlilik, ürünlerin reklam ve pazarlama 
faaliyetleri önemli ölçüde artmıştır. Sektörde faaliyet gösteren çok uluslu firmaların çoğu Türkiye’de 
üretim ve pazarlama faaliyetleri yürütmekte olup, birçok yabancı yatırımcı lisans anlaşmaları ve ortak 

aracılığı ile üretim yapmaktadır. Sektör kapsamında yer alan ürünler; uçucu yağlar, sanayide 
hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt 
bakımı, saç ve ağız/diş sağlığı ürünleri olarak sayılabilir. 2016 verilerine göre Reklam Kurulu’na yapılan 
başvuru sayısı baz alındığında en çok şikayetin gıda ve sağlık sektöründen sonra kozmetik sektörüne 
ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kozmetik sektöründe ceza uygulama hususu en çok 

anıtımlarında kullanılan sağlık beyanları ile ilgilidir. Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan 
tüm kozmetik ürünler, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünlerdir. Bu 
bağlamda gerek sağlık gerekse reklam mevzuatı düşünüldüğünde, kozmetik ürün tanıtımlarında tedaviye 
yönelik ve endikasyon belirten ifadeler kozmetik ürün tanımını aşmakta ve yanıltıcı nitelikte 
değerlendirilmektedir. Ayrıca kozmetik ürün tanıtımlarında yer alan iddialar kanıtlanabilir nitelikte ise, bu 

ik ürün” kapsamında değil, “beşeri tıbbi ürün” veya “ilaç” kapsamında 
ruhsatlandırılması gerekmektedir. 

Bu çalışma, ülkemizde reklamların idari denetiminin kim tarafından nasıl gerçekleştirildiği, kozmetik 
ürün reklamlarında yer alan aldatıcı unsurların neler olduğu ve tüketicilerin korunması bağlamında bu 
reklamların aykırılıklarının nasıl giderilebileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Ticari Reklam, Reklam Kurulu, Kozmetik Ürün Reklamları, Kozmetik Mevzuatı.
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ilişkin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kozmetik sektöründe ceza uygulama hususu en çok 

anıtımlarında kullanılan sağlık beyanları ile ilgilidir. Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan 
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ler olduğu ve tüketicilerin korunması bağlamında bu 

Ticari Reklam, Reklam Kurulu, Kozmetik Ürün Reklamları, Kozmetik Mevzuatı. 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya 
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Reklam Araştırmaları / Advertising Studies
  
 

Legal Regulation For A
Breaches in Cosmet

Abstract 

Advertisement is the most talked
consumer, advertisement is a time
is not limited to, but defines how, where, how, and how to use and how to use them. In this sense, 
advertisement that affects consumers' purchasing decisions must be true and honest. The use of deceptive 
and misleading elements in advertisements in Turkey and the detection and supervision of the 
irregularities created by the inclusion of aspects to create unfair competition are carried out by the Board 
of Advertisement affiliated to the Ministry of Customs and T
63 of the Act on the Protection of Consumer No 6502, the Board of Advertisement is responsible for 
determining the principles to be complied with in commercial advertisements, examining commercial 
advertisements within these principles, making arrangements for protecting consumers against unfair 
commercial practices, implementing administrative sanctions on contravening advertisements it is in 
charge. 

Especially in recent years, with the popularity of the concept
whole world, orientation to cosmetic products, variety in these products, advertising and marketing 
activities of products have increased significantly. Most of the multinational companies operating in the 
sector are engaged in production and marketing activities in Turkey and many foreign investors are 
engaged in license agreements and joint ventures. Products within the scope of the sector; essential oils, 
blends of odoriferous substances used as raw materi
skin care, hair and oral / dental health products. According to 2016 data, when the number of applications 
made to the Board of Advertisement is taken as basis, it is determined that the most complaint is 
to the cosmetic sector after the food and health sector. However, the case of imposing penalty in the 
cosmetics sector is mostly concerned with health claims used in cosmetic product introductions. All 
cosmetic products that are subject to Cosmetic
external parts of the human body. In this context, when considering health legislation and advertising 
legislation, the expressions for treatment and indications for cosmetic product introductions
definition of cosmetic product and are evaluated as misleading. In addition, if the claims in the cosmetic 
product promotions are provable, they should be licensed within the scope of "human medicinal product" 
or "drug" and not "cosmetic produc

This study aims to reveal how the administrative control of advertising in our country is done by who, 
what the deceptive elements in cosmetic product advertisements are, and how the irregularities of these 
advertisements can be eliminated in the conte

Keywords: Commercial Advertisement, Board of Advertisement, Cosmetic Product Advertisements, 
Cosmetic Legislation. 

GIRIŞ 

Bugün, kişisel bakım kavramı dünyada ve ülkemizde giderek popülerleşirken, kozmetik ürün 
kullanımının bu duruma paralel biçimde hem kadınlar hem de erkekler tarafından gün geçtikçe arttığı 
görülmektedir. Bu ürünlere yönelim arttıkça, ürün gruplarındaki çeşitlilik artmış, bu ürünlerin 
piyasaya arzı kadar tanıtımı da önemli hale gelmiştir. 
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on For Advertisements in Turkey And A Revi
n Cosmetic Product Advertisements 

Advertisement is the most talked-about and perhaps most effective way of communication. For today's 
consumer, advertisement is a time-consuming element that promotes a variety of goods and services, but 
is not limited to, but defines how, where, how, and how to use and how to use them. In this sense, 
advertisement that affects consumers' purchasing decisions must be true and honest. The use of deceptive 

sleading elements in advertisements in Turkey and the detection and supervision of the 
irregularities created by the inclusion of aspects to create unfair competition are carried out by the Board 
of Advertisement affiliated to the Ministry of Customs and Trade. Established in accordance with Article 
63 of the Act on the Protection of Consumer No 6502, the Board of Advertisement is responsible for 
determining the principles to be complied with in commercial advertisements, examining commercial 

within these principles, making arrangements for protecting consumers against unfair 
commercial practices, implementing administrative sanctions on contravening advertisements it is in 

Especially in recent years, with the popularity of the concept of personal care in our country as it is in the 
whole world, orientation to cosmetic products, variety in these products, advertising and marketing 
activities of products have increased significantly. Most of the multinational companies operating in the 
ector are engaged in production and marketing activities in Turkey and many foreign investors are 

engaged in license agreements and joint ventures. Products within the scope of the sector; essential oils, 
blends of odoriferous substances used as raw materials in the industry, perfumes, beauty / makeup and 
skin care, hair and oral / dental health products. According to 2016 data, when the number of applications 
made to the Board of Advertisement is taken as basis, it is determined that the most complaint is 
to the cosmetic sector after the food and health sector. However, the case of imposing penalty in the 
cosmetics sector is mostly concerned with health claims used in cosmetic product introductions. All 
cosmetic products that are subject to Cosmetic Legislation are products that are temporary applied to the 
external parts of the human body. In this context, when considering health legislation and advertising 
legislation, the expressions for treatment and indications for cosmetic product introductions
definition of cosmetic product and are evaluated as misleading. In addition, if the claims in the cosmetic 
product promotions are provable, they should be licensed within the scope of "human medicinal product" 
or "drug" and not "cosmetic product". 

This study aims to reveal how the administrative control of advertising in our country is done by who, 
what the deceptive elements in cosmetic product advertisements are, and how the irregularities of these 
advertisements can be eliminated in the context of consumer protection. 
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legislation, the expressions for treatment and indications for cosmetic product introductions exceed the 
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Dünyada kozmetik ürünleri ihracatında güzellik ve makyaj kategorisindeki ürünler birinci sırada yer 
almaktayken, bunları gıdalara tat ve koku veren karışım ürünleri, parfümeri ürünleri ve saç bakım 
ürünleri takip etmektedir. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 itibarıyla koz
Amerika Birleşik Devletleri en çok ithalatı yapan ülkeyken, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin onu 
takip etmektedir. Ülkemiz ise Türkiye kozmetik ithalatçıları listesinde 25. sırada yer almaktadır 
(Ekonomi Bakanlığı, 2016). 

Öte yandan, günümüzde refah düzeyi ve lüks talebi giderek artan tüketici kitlesiyle gelişmekte olan 
ülkeler, küresel kozmetik firmaları için cazip bir hedef haline gelmiştir. Bu sektörün en büyük ve 
başarılı ithalat ve ihracatçısı ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Çev
konulara gösterdikleri özenle liderliğini korumakta ve AB kozmetik alanında dünya piyasalarında 
inovasyon kapasitesi ile ön plana çıkmaktadır. Her yıl ürünlerin yüzde 40’ının yenilendiği ve bir 
ürünün ömrünün 5 yılı geçmediği
bugüne dek ağırlıklı olarak BRIC (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin gibi ekonomileri 
son yıllarda yüksek hızda büyüyen) ülkelerinde büyümenin metotlarını aramış olsa da, en az onlar 
kadar dinamik başka pazarların olduğunu keşfedip oralara yönelmektedir. Bu bağlamda, iş dünyasına 
yönelik araştırmalar yapan Smart Cube kozmetik ürünleri sektöründe BRIC dışında en iyi performans 
gösteren pazarları incelemiş ve araştırma sonuçlarına göre ar
olan ülkelerin kozmetik devleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu ortaya koymuştur (“200 
milyar $'lık kozmetik pazarında Türkiye'nin yıldızı parlıyor,” 2012).

Çok çeşitli etkileri nedeniyle modern toplumun v
ürünlerin, işletmeler tarafından üretilme biçimi ve ürünlerin güvenilirliği tüketici sağlığı açısından 
oldukça önemlidir. Bu yüzden ürünlerin piyasaya arzı ile ilgili ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 
teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürün tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Ancak 
bu husus kadar, ürünlere ilişkin tanıtımların tüketicilere ne şekilde ulaştığı ve aktarıldığı da önemlidir. 
Nitekim, bu ürünlere ilişkin reklam ve tanıtım
ürünlerin birer ilaç gibi yansıtılmaması ve ispatlanabilir iddialar içermesi tüketicilerin 
yanıltılmamasını ve verimli karar alabilmelerini sağlayacaktır. 

Bu sorunların ışığında, çalışmada iki tem
düzenlemeler bir bütün halinde mi yoksa parçalı bir yapı mı sergilemektedir? Kozmetik ürünlere 
ilişkin gerçekleştirilen reklam ve tanıtımlarda en sık karşılaşılan aykırılık türleri nelerdir?  Bu
bu iki hususa cevap aramakta ve tüketicilerin korunması bağlamında kozmetik reklamlarındaki 
aykırılıkların ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.  

1. Türkiye’de Reklamlara İlişkin Yasal Düzenlemeler

1.1. Reklam Kavramı  

Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yoğunlaşan rekabet ortamında uluslararası bir düzeye 
ulaşan pazarlama faaliyetlerinde üretici ile tüketici arasındaki mesafeler artmış ve birbirleriyle olan 
doğrudan temasları kesilmiştir. Bu durumda, 
edilebilir kılmak için reklam yapmaya yönelmişlerdir. Biçkes’e göre gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ekonomilerde uygulama alanı bulan ve kar amacı güden ve gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlarca 
kullanılan bir pazarlama iletişim faaliyeti sayılabilecek (Biçkes, 2001) reklam bir işin, bir malın veya 
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ri ihracatında güzellik ve makyaj kategorisindeki ürünler birinci sırada yer 
almaktayken, bunları gıdalara tat ve koku veren karışım ürünleri, parfümeri ürünleri ve saç bakım 
ürünleri takip etmektedir. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2016 itibarıyla kozmetik ürünlerinde 
Amerika Birleşik Devletleri en çok ithalatı yapan ülkeyken, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin onu 
takip etmektedir. Ülkemiz ise Türkiye kozmetik ithalatçıları listesinde 25. sırada yer almaktadır 

ümüzde refah düzeyi ve lüks talebi giderek artan tüketici kitlesiyle gelişmekte olan 
ülkeler, küresel kozmetik firmaları için cazip bir hedef haline gelmiştir. Bu sektörün en büyük ve 
başarılı ithalat ve ihracatçısı ise Avrupa Birliği (AB) ülkeleridir. Çevre bilinci ürün güvenliği gibi 
konulara gösterdikleri özenle liderliğini korumakta ve AB kozmetik alanında dünya piyasalarında 
inovasyon kapasitesi ile ön plana çıkmaktadır. Her yıl ürünlerin yüzde 40’ının yenilendiği ve bir 
ürünün ömrünün 5 yılı geçmediğini söylemek gerekir (Kavukcu, 2013). Batılı kozmetik devleri 
bugüne dek ağırlıklı olarak BRIC (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin gibi ekonomileri 
son yıllarda yüksek hızda büyüyen) ülkelerinde büyümenin metotlarını aramış olsa da, en az onlar 
adar dinamik başka pazarların olduğunu keşfedip oralara yönelmektedir. Bu bağlamda, iş dünyasına 

yönelik araştırmalar yapan Smart Cube kozmetik ürünleri sektöründe BRIC dışında en iyi performans 
gösteren pazarları incelemiş ve araştırma sonuçlarına göre aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte 
olan ülkelerin kozmetik devleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu ortaya koymuştur (“200 
milyar $'lık kozmetik pazarında Türkiye'nin yıldızı parlıyor,” 2012). 

Çok çeşitli etkileri nedeniyle modern toplumun vazgeçilmezlerinden olarak karşımıza çıkan kozmetik 
ürünlerin, işletmeler tarafından üretilme biçimi ve ürünlerin güvenilirliği tüketici sağlığı açısından 
oldukça önemlidir. Bu yüzden ürünlerin piyasaya arzı ile ilgili ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 
teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürün tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Ancak 
bu husus kadar, ürünlere ilişkin tanıtımların tüketicilere ne şekilde ulaştığı ve aktarıldığı da önemlidir. 
Nitekim, bu ürünlere ilişkin reklam ve tanıtımların dürüstlüğü, yalnızca kozmetik özellik taşıyan bu tip 
ürünlerin birer ilaç gibi yansıtılmaması ve ispatlanabilir iddialar içermesi tüketicilerin 
yanıltılmamasını ve verimli karar alabilmelerini sağlayacaktır.  

Bu sorunların ışığında, çalışmada iki temel husus incelenmektedir: Türkiye’de reklamlara ilişkin yasal 
düzenlemeler bir bütün halinde mi yoksa parçalı bir yapı mı sergilemektedir? Kozmetik ürünlere 
ilişkin gerçekleştirilen reklam ve tanıtımlarda en sık karşılaşılan aykırılık türleri nelerdir?  Bu
bu iki hususa cevap aramakta ve tüketicilerin korunması bağlamında kozmetik reklamlarındaki 
aykırılıkların ortadan kaldırılabilmesi için çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.   

1. Türkiye’de Reklamlara İlişkin Yasal Düzenlemeler 

Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yoğunlaşan rekabet ortamında uluslararası bir düzeye 
ulaşan pazarlama faaliyetlerinde üretici ile tüketici arasındaki mesafeler artmış ve birbirleriyle olan 
doğrudan temasları kesilmiştir. Bu durumda, üreticiler mallarını tüketicilere duyurabilmek ve tercih 
edilebilir kılmak için reklam yapmaya yönelmişlerdir. Biçkes’e göre gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ekonomilerde uygulama alanı bulan ve kar amacı güden ve gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlarca 

an bir pazarlama iletişim faaliyeti sayılabilecek (Biçkes, 2001) reklam bir işin, bir malın veya 

ri ihracatında güzellik ve makyaj kategorisindeki ürünler birinci sırada yer 
almaktayken, bunları gıdalara tat ve koku veren karışım ürünleri, parfümeri ürünleri ve saç bakım 

metik ürünlerinde 
Amerika Birleşik Devletleri en çok ithalatı yapan ülkeyken, İngiltere, Almanya, Fransa ve Çin onu 
takip etmektedir. Ülkemiz ise Türkiye kozmetik ithalatçıları listesinde 25. sırada yer almaktadır 

ümüzde refah düzeyi ve lüks talebi giderek artan tüketici kitlesiyle gelişmekte olan 
ülkeler, küresel kozmetik firmaları için cazip bir hedef haline gelmiştir. Bu sektörün en büyük ve 

re bilinci ürün güvenliği gibi 
konulara gösterdikleri özenle liderliğini korumakta ve AB kozmetik alanında dünya piyasalarında 
inovasyon kapasitesi ile ön plana çıkmaktadır. Her yıl ürünlerin yüzde 40’ının yenilendiği ve bir 

ni söylemek gerekir (Kavukcu, 2013). Batılı kozmetik devleri 
bugüne dek ağırlıklı olarak BRIC (Brezilya, Rusya Federasyonu, Hindistan ve Çin gibi ekonomileri 
son yıllarda yüksek hızda büyüyen) ülkelerinde büyümenin metotlarını aramış olsa da, en az onlar 
adar dinamik başka pazarların olduğunu keşfedip oralara yönelmektedir. Bu bağlamda, iş dünyasına 

yönelik araştırmalar yapan Smart Cube kozmetik ürünleri sektöründe BRIC dışında en iyi performans 
alarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte 

olan ülkelerin kozmetik devleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu ortaya koymuştur (“200 

azgeçilmezlerinden olarak karşımıza çıkan kozmetik 
ürünlerin, işletmeler tarafından üretilme biçimi ve ürünlerin güvenilirliği tüketici sağlığı açısından 
oldukça önemlidir. Bu yüzden ürünlerin piyasaya arzı ile ilgili ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 
teknik düzenlemeye aykırı ve güvensiz ürün tespitine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Ancak 
bu husus kadar, ürünlere ilişkin tanıtımların tüketicilere ne şekilde ulaştığı ve aktarıldığı da önemlidir. 

ların dürüstlüğü, yalnızca kozmetik özellik taşıyan bu tip 
ürünlerin birer ilaç gibi yansıtılmaması ve ispatlanabilir iddialar içermesi tüketicilerin 

el husus incelenmektedir: Türkiye’de reklamlara ilişkin yasal 
düzenlemeler bir bütün halinde mi yoksa parçalı bir yapı mı sergilemektedir? Kozmetik ürünlere 
ilişkin gerçekleştirilen reklam ve tanıtımlarda en sık karşılaşılan aykırılık türleri nelerdir?  Bu çalışma 
bu iki hususa cevap aramakta ve tüketicilerin korunması bağlamında kozmetik reklamlarındaki 

Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasıyla birlikte yoğunlaşan rekabet ortamında uluslararası bir düzeye 
ulaşan pazarlama faaliyetlerinde üretici ile tüketici arasındaki mesafeler artmış ve birbirleriyle olan 

üreticiler mallarını tüketicilere duyurabilmek ve tercih 
edilebilir kılmak için reklam yapmaya yönelmişlerdir. Biçkes’e göre gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ekonomilerde uygulama alanı bulan ve kar amacı güden ve gütmeyen tüm kurum ve kuruluşlarca 

an bir pazarlama iletişim faaliyeti sayılabilecek (Biçkes, 2001) reklam bir işin, bir malın veya 
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bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında, tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulması 
olarak tanımlanabilir (Ünsal, 1989).

Bugün hayatın önemli bir parçası haline gelen reklamlar, bireylerin çevresini sarmaya başlayarak 
televizyon izlerken, radyoda müzik ya da haber dinlerken, gazete okurken hatta otobüs durağında 
beklerken dahi karşılaşılır hale gelmiş ve kişilerin farkında olmadan satın al
sürecini ve satın alma eylemini yönlendirmede önemli rol oynayan bir araç olmuştur.  

Ülkemizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu, İçişleri Bakanlığı, 
reklam kavramına değinildiği görülmekle birlikte, kimi düzenlemelerde bu kavramın detaylı olarak 
tanımı yapılmış, kiminde ise yalnızca belirli boyutları irdelenmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6
zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını 
sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler 
tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama 
iletişimi niteliğindeki duyurular” olarak tanımlanmaktadır.

Tüketiciye mal ve hizmetlerle ilgili ulaştırılmak istenen bilgilerin iletimi veya uyandırılmak istenen 
etkileri kapsayan reklamın psikolojik ve sosyolojik boyutları düşünüldüğünde kitleler ve onların satın 
alma kararları üzerindeki müdahale etkisi göz ardı edilemez. Tüketicilerin ikna edilerek satışların 
artırılması ve nihayetinde kar elde edilmesi amacına hizmet eden
ulaşmak için yanıltıcı ve yanlış bilgilerle tüketicilerin aldatılmasının aracı haline gelebilmektedir. Bu 
da, aldatıcı reklam kavramını ortaya çıkarmış ve tüketicilerin doğruluk ve dürüstlükten uzak aldatıcı 
reklamlara karşı korunması için yasal düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 
ülkemizde reklamlara ilişkin pek çok kurum tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren yasal 
düzenlemeler mevcuttur.  

1.2. Reklamlara İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Reklam Kurulu’nu

Reklamlara ilişkin yasal düzenlemelerin niteliği reklam ve etik ilkeler açısından oldukça kritiktir. Bu 
ihtiyaç, iletişim hizmetleri, turizm, bankacılık
korunması bakımından ne kadar önem ih
değindiğimiz kozmetik ürünler sektöründe de tüketicinin bizzat sağlığının korunması bakımından 
hayatidir. Nitekim kozmetik ürün gibi insan vücuduna direkt etki eden ürünlere ilişkin tanıtımların 
doğru ve dürüst olması yalnızca etik açıdan değil, daha da önemlisi sağlığın korunması açısından 
kritiktir.  

Ülkemizde reklam hukukunun kaynakları farklı metinlerde toplanmıştır. Bu nedenle, reklam 
mevzuatının çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Burada değineceğimiz 
mevzuatı ve radyo-televizyon hukuku mevzuatıdır. Öncelikle, 
çerçevenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’
vurgulamak gerekir (Özkan, 2016, s. 19). Bir önceki bölümde değinilen 6502 sayılı kanunun 61’inci 
maddesi reklamın tanımını yaptıktan sonra, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken kuralları 
düzenlemektedir:  
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bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında, tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulması 
olarak tanımlanabilir (Ünsal, 1989). 

nemli bir parçası haline gelen reklamlar, bireylerin çevresini sarmaya başlayarak 
televizyon izlerken, radyoda müzik ya da haber dinlerken, gazete okurken hatta otobüs durağında 
beklerken dahi karşılaşılır hale gelmiş ve kişilerin farkında olmadan satın alma kararını, davranışını, 
sürecini ve satın alma eylemini yönlendirmede önemli rol oynayan bir araç olmuştur.   

Ülkemizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu gibi farklı kurumların mevzuatlarında 
reklam kavramına değinildiği görülmekle birlikte, kimi düzenlemelerde bu kavramın detaylı olarak 
tanımı yapılmış, kiminde ise yalnızca belirli boyutları irdelenmiştir. 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61’inci maddesinde ticari reklam 
zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını 
sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler 

ir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama 
olarak tanımlanmaktadır. 

Tüketiciye mal ve hizmetlerle ilgili ulaştırılmak istenen bilgilerin iletimi veya uyandırılmak istenen 
psayan reklamın psikolojik ve sosyolojik boyutları düşünüldüğünde kitleler ve onların satın 

alma kararları üzerindeki müdahale etkisi göz ardı edilemez. Tüketicilerin ikna edilerek satışların 
artırılması ve nihayetinde kar elde edilmesi amacına hizmet eden reklamlar, kimi zaman bu amaca 
ulaşmak için yanıltıcı ve yanlış bilgilerle tüketicilerin aldatılmasının aracı haline gelebilmektedir. Bu 
da, aldatıcı reklam kavramını ortaya çıkarmış ve tüketicilerin doğruluk ve dürüstlükten uzak aldatıcı 

korunması için yasal düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 
ülkemizde reklamlara ilişkin pek çok kurum tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren yasal 

1.2. Reklamlara İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Reklam Kurulu’nun Rolü  

Reklamlara ilişkin yasal düzenlemelerin niteliği reklam ve etik ilkeler açısından oldukça kritiktir. Bu 
ihtiyaç, iletişim hizmetleri, turizm, bankacılık-finans gibi sektörlerde tüketicinin ekonomik çıkarlarının 
korunması bakımından ne kadar önem ihtiva ediyorsa, sağlık, gıda ve bu makale özelinde 
değindiğimiz kozmetik ürünler sektöründe de tüketicinin bizzat sağlığının korunması bakımından 
hayatidir. Nitekim kozmetik ürün gibi insan vücuduna direkt etki eden ürünlere ilişkin tanıtımların 

rüst olması yalnızca etik açıdan değil, daha da önemlisi sağlığın korunması açısından 

Ülkemizde reklam hukukunun kaynakları farklı metinlerde toplanmıştır. Bu nedenle, reklam 
mevzuatının çeşitlilik gösterdiği söylenebilir. Burada değineceğimiz iki temel başlık tüketici hukuku 

televizyon hukuku mevzuatıdır. Öncelikle, ticari reklam ve ilanlara ilişkin yasal 
çerçevenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da (TKHK) belirlendiğini 
vurgulamak gerekir (Özkan, 2016, s. 19). Bir önceki bölümde değinilen 6502 sayılı kanunun 61’inci 
maddesi reklamın tanımını yaptıktan sonra, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken kuralları 

bir hizmetin para karşılığında, genel yayın araçlarında, tarif edilerek geniş halk kitlelerine duyurulması 

nemli bir parçası haline gelen reklamlar, bireylerin çevresini sarmaya başlayarak 
televizyon izlerken, radyoda müzik ya da haber dinlerken, gazete okurken hatta otobüs durağında 

ma kararını, davranışını, 

Ülkemizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu, Türkiye Radyo ve 
bi farklı kurumların mevzuatlarında 

reklam kavramına değinildiği görülmekle birlikte, kimi düzenlemelerde bu kavramın detaylı olarak 

1’inci maddesinde ticari reklam “Ticaret, iş, 
zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını 
sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler 

ir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama 

Tüketiciye mal ve hizmetlerle ilgili ulaştırılmak istenen bilgilerin iletimi veya uyandırılmak istenen 
psayan reklamın psikolojik ve sosyolojik boyutları düşünüldüğünde kitleler ve onların satın 

alma kararları üzerindeki müdahale etkisi göz ardı edilemez. Tüketicilerin ikna edilerek satışların 
reklamlar, kimi zaman bu amaca 

ulaşmak için yanıltıcı ve yanlış bilgilerle tüketicilerin aldatılmasının aracı haline gelebilmektedir. Bu 
da, aldatıcı reklam kavramını ortaya çıkarmış ve tüketicilerin doğruluk ve dürüstlükten uzak aldatıcı 

korunması için yasal düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, 
ülkemizde reklamlara ilişkin pek çok kurum tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren yasal 

Reklamlara ilişkin yasal düzenlemelerin niteliği reklam ve etik ilkeler açısından oldukça kritiktir. Bu 
finans gibi sektörlerde tüketicinin ekonomik çıkarlarının 
tiva ediyorsa, sağlık, gıda ve bu makale özelinde 

değindiğimiz kozmetik ürünler sektöründe de tüketicinin bizzat sağlığının korunması bakımından 
hayatidir. Nitekim kozmetik ürün gibi insan vücuduna direkt etki eden ürünlere ilişkin tanıtımların 

rüst olması yalnızca etik açıdan değil, daha da önemlisi sağlığın korunması açısından 

Ülkemizde reklam hukukunun kaynakları farklı metinlerde toplanmıştır. Bu nedenle, reklam 
iki temel başlık tüketici hukuku 

ticari reklam ve ilanlara ilişkin yasal 
(TKHK) belirlendiğini 

vurgulamak gerekir (Özkan, 2016, s. 19). Bir önceki bölümde değinilen 6502 sayılı kanunun 61’inci 
maddesi reklamın tanımını yaptıktan sonra, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken kuralları 
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“(2) Ticari reklamların Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik 
haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır. 

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini 
tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 
yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.

Buradan anlaşılacağı üzere, kanun, ticari reklam tarifinin ardından reklam ve ilanlarda aranacak
nitelikleri sıralamıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi reklamların doğru ve dürüst olması, konu 
edindiği ürün veya hizmete ilişkin pazarlama iletişiminde, tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı, tüketicilerin 
tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nit
fıkrası da, ticari reklam ve ilanların kamu sağlığını bozucu nitelikte olamayacağını hüküm altına 
almıştır. Dolayısıyla bu hüküm, reklamların halk sağlığı üzerindeki olası etkisine de atıf yaparak, daha 
ilk aşamada, reklamlar ve tüketicinin sağlığı arasındaki etkileşimi düzenleme yoluna gitmektedir.

6502 sayılı Kanunun 61’inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve 
Yönetmeliği ise ticari reklamlara ilişkin olarak reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile 
ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme 
esaslarını belirlemiştir. 

Öte yandan, reklam hukukunun ikinci ana kaynağı ise 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 9, 10, 11, 12, 13’üncü maddeleridir. Yine bu kanun 
tarafından kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca yayınlanan “Ra
Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik de reklamlara ilişkin hükümleri içermekte, ilgili 
kanun maddelerinin nasıl uygulanacağını düzenlemektedir.  

6112 sayılı Kanunun “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8’inci maddesi, 
yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. 
Yayın hizmetleri; (…) l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek 
davranışları teşvik edemez.” hükmünü, “Ya
ise, “(6) Ticarî iletişim, 8’inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklı kalmak kaydıyla; (…) c) 
Yanıltıcı olmamak ve tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, (…) e) Sağlık, çevre ve güvenliğe za
verecek davranışa teşvik etmemek, zorundadır.”
düzenlemelerle, televizyon ve radyo yayınlarında tüketicilerin çıkarlarına zarar verecek derecede 
yanıltıcı ve kamu sağlığını yaralayıcı ticari iletişimlerin 

Mülga 4077 sayılı TKHK’nın ilgili (17’nci) maddesi de, şu an yürürlükte bulunan 6502 sayılı 
TKHK’nın 63’üncü maddesi de reklamların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak 
Kurul, idari denetim yetkisine sahip, aldığı kararların hukuki yaptırımları bulunan, kamusal denetimi 
yapma yetkisine sahip idari bir yapıdır (

Ancak, Reklam Kurulu dışında ticari re
RTÜK olduğu düşünüldüğünde ikili bir yapının varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Reklamların 
idari denetiminde Reklam Kurulu’na göre daha sınırlı bir görev alanına sahip olan RTÜK, radyo ve 
televizyon yayınları ile sınırlı olmakla beraber ticari iletişimlerin ve yayın ihlallerinin denetimini 
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ın Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik 
haklarına uygun, doğru ve dürüst olmaları esastır.  

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini 
şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 

yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici ticari reklam yapılamaz.” 

Buradan anlaşılacağı üzere, kanun, ticari reklam tarifinin ardından reklam ve ilanlarda aranacak
nitelikleri sıralamıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi reklamların doğru ve dürüst olması, konu 
edindiği ürün veya hizmete ilişkin pazarlama iletişiminde, tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı, tüketicilerin 
tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte mesajlar taşımamasıdır. Aynı maddenin 3’üncü 
fıkrası da, ticari reklam ve ilanların kamu sağlığını bozucu nitelikte olamayacağını hüküm altına 
almıştır. Dolayısıyla bu hüküm, reklamların halk sağlığı üzerindeki olası etkisine de atıf yaparak, daha 
lk aşamada, reklamlar ve tüketicinin sağlığı arasındaki etkileşimi düzenleme yoluna gitmektedir.

6502 sayılı Kanunun 61’inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliği ise ticari reklamlara ilişkin olarak reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile 
ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme 

Öte yandan, reklam hukukunun ikinci ana kaynağı ise 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 9, 10, 11, 12, 13’üncü maddeleridir. Yine bu kanun 
tarafından kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nca yayınlanan “Radyo ve Televizyon 
Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik de reklamlara ilişkin hükümleri içermekte, ilgili 
kanun maddelerinin nasıl uygulanacağını düzenlemektedir.   

6112 sayılı Kanunun “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8’inci maddesi, “(1) Medya hizmet sağlayıcılar, 
yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. 
Yayın hizmetleri; (…) l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek 

hükmünü, “Yayın Hizmetlerinde Ticari İletişim” başlıklı 9/6’ncı maddesi 
“(6) Ticarî iletişim, 8’inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklı kalmak kaydıyla; (…) c) 

tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, (…) e) Sağlık, çevre ve güvenliğe za
verecek davranışa teşvik etmemek, zorundadır.” hükümlerini içermektedir. 6112 sayılı Kanun bu 
düzenlemelerle, televizyon ve radyo yayınlarında tüketicilerin çıkarlarına zarar verecek derecede 
yanıltıcı ve kamu sağlığını yaralayıcı ticari iletişimlerin yapılamayacağını hüküm altına almıştır.

Mülga 4077 sayılı TKHK’nın ilgili (17’nci) maddesi de, şu an yürürlükte bulunan 6502 sayılı 
TKHK’nın 63’üncü maddesi de reklamların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan bir “Reklam Kurulu” oluşturulmasını düzenlemektedir. 
Kurul, idari denetim yetkisine sahip, aldığı kararların hukuki yaptırımları bulunan, kamusal denetimi 
yapma yetkisine sahip idari bir yapıdır (Oğuz, 2016).  

Ancak, Reklam Kurulu dışında ticari reklam ve ilanların denetiminden sorumlu bir diğer kurumun ise 
RTÜK olduğu düşünüldüğünde ikili bir yapının varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Reklamların 
idari denetiminde Reklam Kurulu’na göre daha sınırlı bir görev alanına sahip olan RTÜK, radyo ve 
televizyon yayınları ile sınırlı olmakla beraber ticari iletişimlerin ve yayın ihlallerinin denetimini 

ın Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik 

(3) Tüketiciyi aldatıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini 
şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, 

Buradan anlaşılacağı üzere, kanun, ticari reklam tarifinin ardından reklam ve ilanlarda aranacak 
nitelikleri sıralamıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi reklamların doğru ve dürüst olması, konu 
edindiği ürün veya hizmete ilişkin pazarlama iletişiminde, tüketicileri yanıltıcı, aldatıcı, tüketicilerin 

elikte mesajlar taşımamasıdır. Aynı maddenin 3’üncü 
fıkrası da, ticari reklam ve ilanların kamu sağlığını bozucu nitelikte olamayacağını hüküm altına 
almıştır. Dolayısıyla bu hüküm, reklamların halk sağlığı üzerindeki olası etkisine de atıf yaparak, daha 
lk aşamada, reklamlar ve tüketicinin sağlığı arasındaki etkileşimi düzenleme yoluna gitmektedir. 

6502 sayılı Kanunun 61’inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 10.01.2015 tarih ve 29232 sayılı 
Haksız Ticari Uygulamalar 

Yönetmeliği ise ticari reklamlara ilişkin olarak reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile 
ticari uygulamada bulunanların uyması gereken ilkeleri ve bu ilkeler çerçevesinde yapılacak inceleme 

Öte yandan, reklam hukukunun ikinci ana kaynağı ise 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 9, 10, 11, 12, 13’üncü maddeleridir. Yine bu kanun 

dyo ve Televizyon 
Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik de reklamlara ilişkin hükümleri içermekte, ilgili 

a hizmet sağlayıcılar, 
yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer alan ilkelere uygun olarak sunarlar. 
Yayın hizmetleri; (…) l) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek 

yın Hizmetlerinde Ticari İletişim” başlıklı 9/6’ncı maddesi 
“(6) Ticarî iletişim, 8’inci maddede belirlenen esas ve ilkeler saklı kalmak kaydıyla; (…) c) 

tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek, (…) e) Sağlık, çevre ve güvenliğe zarar 
hükümlerini içermektedir. 6112 sayılı Kanun bu 

düzenlemelerle, televizyon ve radyo yayınlarında tüketicilerin çıkarlarına zarar verecek derecede 
yapılamayacağını hüküm altına almıştır. 

Mülga 4077 sayılı TKHK’nın ilgili (17’nci) maddesi de, şu an yürürlükte bulunan 6502 sayılı 
TKHK’nın 63’üncü maddesi de reklamların hukuka uygunluğunun denetlenmesi için Gümrük ve 

çalışan bir “Reklam Kurulu” oluşturulmasını düzenlemektedir. 
Kurul, idari denetim yetkisine sahip, aldığı kararların hukuki yaptırımları bulunan, kamusal denetimi 

klam ve ilanların denetiminden sorumlu bir diğer kurumun ise 
RTÜK olduğu düşünüldüğünde ikili bir yapının varlığından söz etmek yerinde olacaktır. Reklamların 
idari denetiminde Reklam Kurulu’na göre daha sınırlı bir görev alanına sahip olan RTÜK, radyo ve 
televizyon yayınları ile sınırlı olmakla beraber ticari iletişimlerin ve yayın ihlallerinin denetimini 
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yürütmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ince ayrım, RTÜK’ün idari yaptırımlarının, yalnızca 
televizyon ve radyo yayın kuruluşlarını kapsadığı; Kuru
ajanslarına yanıltıcı reklamlar münasebetiyle müeyyide uygulama yetkisi bulunmadığıdır.

2. Reklam Kurulu ve Kozmetik Ürün Reklamları  

1995 yılından bu yana görev yapan Reklam Kurulu, aldatıcı veya yanıltıcı reklam yay
durumunda bu reklam ve tanıtımları düzelten, durduran, tedbiren durduran veya idari para cezası gibi 
yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. Fiili olarak her ay toplanan Reklam Kurulu’nda görüşülen 
dosyaların sektörel kategorizasyonu iletiş
turizm, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları, banka ve sigorta, örtülü, enerji, tütün ve alkol, eğitim, 
diğer (daha özgün ve yukarıda sayılan sınıflandırmaya girmeyen) sektörleri şeklindedir. Ku
sektörünü temsilen 10 üye, Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilen 9 üye yer almaktadır. Kurul üyelerinin 
görev süresi üç yıldır. 

2017 yılı ekim ayı itibarıyla Reklam Kurulu’na yapılan 3228 başvuru dikkate alındığında, gıda ve 
sağlık sektöründen sonra 476 dosya ile kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün içerik olan en çok 
başvuru yapılan üçüncü sektör olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılında Reklam 
Kurulutarafından uygulanan toplam 9.344.711
incelendiğinde 1.080.336-TL kozmetik/temizlik ürünleri reklamlarına tekabül etmekte olup, sektörün 
dördüncü sırada yer aldığı tespit edilmiştir. 

Her ne kadar Kurul, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünü bir arada değerlendirse de bu makalede 
kozmetik ürünler sektörü tekil bağlamda ele alındığından, salt kozmetik ürünlere ilişkin tanıtımlarda 
yer alan aykırılıklara ve bu ürünlere ilişkin tanıtımların karşı karşıya kaldığı müeyyidelere 
bakılmasında fayda vardır. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla Kurul g
55 tanesi kozmetik ve temizlik ürünleri tanıtımlarına ilişkin olup, kozmetik ürünler sektöründe 
yalnızca durdurma cezası alan dosya sayısı 33, durdurma ve idari para cezası alan dosya sayısı 5’tir. 

Grafik 1. Reklam Kurulu’nda Görüşülen Kozmetik/Temizlik Ürünleri Dosya Durumu (2017)
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yürütmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ince ayrım, RTÜK’ün idari yaptırımlarının, yalnızca 
televizyon ve radyo yayın kuruluşlarını kapsadığı; Kurulun reklam veren firmalar veya reklam 
ajanslarına yanıltıcı reklamlar münasebetiyle müeyyide uygulama yetkisi bulunmadığıdır.

2. Reklam Kurulu ve Kozmetik Ürün Reklamları   

1995 yılından bu yana görev yapan Reklam Kurulu, aldatıcı veya yanıltıcı reklam yay
durumunda bu reklam ve tanıtımları düzelten, durduran, tedbiren durduran veya idari para cezası gibi 
yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. Fiili olarak her ay toplanan Reklam Kurulu’nda görüşülen 
dosyaların sektörel kategorizasyonu iletişim hizmetleri, gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri, 
turizm, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları, banka ve sigorta, örtülü, enerji, tütün ve alkol, eğitim, 
diğer (daha özgün ve yukarıda sayılan sınıflandırmaya girmeyen) sektörleri şeklindedir. Ku
sektörünü temsilen 10 üye, Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilen 9 üye yer almaktadır. Kurul üyelerinin 

2017 yılı ekim ayı itibarıyla Reklam Kurulu’na yapılan 3228 başvuru dikkate alındığında, gıda ve 
ra 476 dosya ile kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün içerik olan en çok 

başvuru yapılan üçüncü sektör olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılında Reklam 
Kurulutarafından uygulanan toplam 9.344.711-TL tutarındaki idari para cezasının sektörel da

TL kozmetik/temizlik ürünleri reklamlarına tekabül etmekte olup, sektörün 
dördüncü sırada yer aldığı tespit edilmiştir.  

Her ne kadar Kurul, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünü bir arada değerlendirse de bu makalede 
etik ürünler sektörü tekil bağlamda ele alındığından, salt kozmetik ürünlere ilişkin tanıtımlarda 

yer alan aykırılıklara ve bu ürünlere ilişkin tanıtımların karşı karşıya kaldığı müeyyidelere 
bakılmasında fayda vardır. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla Kurul gündeminde görüşülen başvurulardan 
55 tanesi kozmetik ve temizlik ürünleri tanıtımlarına ilişkin olup, kozmetik ürünler sektöründe 

durdurma cezası alan dosya sayısı 33, durdurma ve idari para cezası alan dosya sayısı 5’tir. 

Reklam Kurulu’nda Görüşülen Kozmetik/Temizlik Ürünleri Dosya Durumu (2017)

yürütmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken ince ayrım, RTÜK’ün idari yaptırımlarının, yalnızca 
lun reklam veren firmalar veya reklam 

ajanslarına yanıltıcı reklamlar münasebetiyle müeyyide uygulama yetkisi bulunmadığıdır. 

1995 yılından bu yana görev yapan Reklam Kurulu, aldatıcı veya yanıltıcı reklam yayınının tespiti 
durumunda bu reklam ve tanıtımları düzelten, durduran, tedbiren durduran veya idari para cezası gibi 
yaptırımlar uygulama yetkisine sahiptir. Fiili olarak her ay toplanan Reklam Kurulu’nda görüşülen 

im hizmetleri, gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri, 
turizm, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları, banka ve sigorta, örtülü, enerji, tütün ve alkol, eğitim, 
diğer (daha özgün ve yukarıda sayılan sınıflandırmaya girmeyen) sektörleri şeklindedir. Kurulda kamu 
sektörünü temsilen 10 üye, Sivil Toplum Kuruluşlarını temsilen 9 üye yer almaktadır. Kurul üyelerinin 

2017 yılı ekim ayı itibarıyla Reklam Kurulu’na yapılan 3228 başvuru dikkate alındığında, gıda ve 
ra 476 dosya ile kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünün içerik olan en çok 

başvuru yapılan üçüncü sektör olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, 2017 yılında Reklam 
TL tutarındaki idari para cezasının sektörel dağılımı 

TL kozmetik/temizlik ürünleri reklamlarına tekabül etmekte olup, sektörün 

Her ne kadar Kurul, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünü bir arada değerlendirse de bu makalede 
etik ürünler sektörü tekil bağlamda ele alındığından, salt kozmetik ürünlere ilişkin tanıtımlarda 

yer alan aykırılıklara ve bu ürünlere ilişkin tanıtımların karşı karşıya kaldığı müeyyidelere 
ündeminde görüşülen başvurulardan 

55 tanesi kozmetik ve temizlik ürünleri tanıtımlarına ilişkin olup, kozmetik ürünler sektöründe 
durdurma cezası alan dosya sayısı 33, durdurma ve idari para cezası alan dosya sayısı 5’tir.  
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Sektörel araştırmalar yapan Smart Cube tarafından gerçekleştirilen “The Premium Beauty Care 
Industry: Emerging Markets” başlıklı çalışmada aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekt
ülkelerin kozmetik devleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu ortaya konmuştur. Asya kozmetik 
piyasasının da giderek artan bir hızla büyüdüğünü ifade eden araştırmada, özellikle Sri Lanka, 
Bangladeş ve Moğolistan Asya'nın gelecek vaat eden ülk
kadınların güzellik merakı Suudi Arabistan, BAE, İran ve Mısır'ın cazibesini artırdığı ifade edilmiştir.

Ayrıca, Smart Cube’ün bazı endüstriyel raporlara dayanarak verdiği bilgiye göre, Orta ve Doğu 
Avrupa kozmetik pazarının en cazip ülkesi olarak Türkiye gösterilmektedir. 2010'da Türkiye'de 
güzellik-bakım sektörü yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 2,8 milyar dolarlık satışa ulaşmıştır. Ekonomi 
Bakanlığı’nın Kozmetik Sektörü –
olarak, 2,5 milyar dolarlık hacme sahip Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl 
ortalama yüzde 10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 
5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Saç b
sahiptir. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59’unu oluşturmaktadır. Traş ürünleri, tüy 
dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, 
deodorantlar ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen 
ürünlerdir. Ayrıca, 2014-2016 yılları arasında kozmetik sektörüne talep yüzde 6 oranında artmıştır. 
Kişi başı kozmetik tüketim oranlarına baktığımızda, Türkiye’de kişi 
ülkelerinde bu rakam 145 Euro civarındadır (“Kozmetikçilerin Gözü Türkiye’de,” 2016). 

Kozmetik sektörü ekonomik krizlere rağmen ayakta duran hatta büyümeden geri durmayan bir pazar 
olarak görülmektedir. Örneğin 2008
meydan okuyan 200 milyar dolarlık kozmetik pazarı yüzde 4,4 ile sağlam bir büyüme kaydetmiş, kriz 
patlak vermesinden bu yana tüketici eğilimlerinde önemli bir değişim yaşanmamıştır (
Łoboda, 2013). Aksine, geçen zamanda dünya kozmetik sektöründe tüketicilerin kalite arayışı daha da 
artmış, pahalı ürünlerin satışında artış gözlenmiş ve sektörün performansı yükselmiştir. 

3. Kozmetik Ürünlere Yönelik Tanıtımlar ve Aykırılık Örnekleri

3.1. Kozmetik Ürün Kavramı  

Kozmetik ürünler ve bu sektördeki tanıtımlara ilişkin düzenlemelere geçmeden, ilk önce kozmetiğin 
tanımına değinilmesinde fayda vardır. Kozmetik kelimesi, Yunanca dekore etmek veya süslemek 
anlamına gelen “kosmein” sözcüğünden türemiştir. Bu k
bakım, vücut ile aklın harmonisi’ olduğu düşünülebilir (Kışlalıoğlu, 2004, s. 3). Başka bir kaynağa 
göre ise kökeni Fransızcadan gelen bu sözcük, anlamolarak güzelleştirme, çekidüzen vermek anlamına 
gelmektedir (Kavukcu, 2013).  

Diğer taraftan, 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik 
Yönetmeliğinin“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde (24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik 
Kanununun 2’nci maddesinde de atıfta bulunulmuştur);
tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız 
mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku 
vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir 
durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ifade eder” 
tanımda iki temel noktaya vurgu yapıldığı görülmektedir. Kozmetik ürün,
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Sektörel araştırmalar yapan Smart Cube tarafından gerçekleştirilen “The Premium Beauty Care 
Industry: Emerging Markets” başlıklı çalışmada aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekt
ülkelerin kozmetik devleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu ortaya konmuştur. Asya kozmetik 
piyasasının da giderek artan bir hızla büyüdüğünü ifade eden araştırmada, özellikle Sri Lanka, 
Bangladeş ve Moğolistan Asya'nın gelecek vaat eden ülkeleri arasında sayılırken, Ortadoğu'daki 
kadınların güzellik merakı Suudi Arabistan, BAE, İran ve Mısır'ın cazibesini artırdığı ifade edilmiştir.

Ayrıca, Smart Cube’ün bazı endüstriyel raporlara dayanarak verdiği bilgiye göre, Orta ve Doğu 
pazarının en cazip ülkesi olarak Türkiye gösterilmektedir. 2010'da Türkiye'de 

bakım sektörü yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 2,8 milyar dolarlık satışa ulaşmıştır. Ekonomi 
– Sektör Raporu’na göre ülkemizdeki ekonomik g

olarak, 2,5 milyar dolarlık hacme sahip Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl 
ortalama yüzde 10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 
5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Saç bakım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya 
sahiptir. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59’unu oluşturmaktadır. Traş ürünleri, tüy 
dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, 

ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen 
2016 yılları arasında kozmetik sektörüne talep yüzde 6 oranında artmıştır. 

Kişi başı kozmetik tüketim oranlarına baktığımızda, Türkiye’de kişi başı tüketim 18 Euro iken Avrupa 
ülkelerinde bu rakam 145 Euro civarındadır (“Kozmetikçilerin Gözü Türkiye’de,” 2016). 

Kozmetik sektörü ekonomik krizlere rağmen ayakta duran hatta büyümeden geri durmayan bir pazar 
olarak görülmektedir. Örneğin 2008-2009 kriz dönemi sonrası, 2011 yılında ekonomik bunalıma 
meydan okuyan 200 milyar dolarlık kozmetik pazarı yüzde 4,4 ile sağlam bir büyüme kaydetmiş, kriz 
patlak vermesinden bu yana tüketici eğilimlerinde önemli bir değişim yaşanmamıştır (

). Aksine, geçen zamanda dünya kozmetik sektöründe tüketicilerin kalite arayışı daha da 
artmış, pahalı ürünlerin satışında artış gözlenmiş ve sektörün performansı yükselmiştir.  

3. Kozmetik Ürünlere Yönelik Tanıtımlar ve Aykırılık Örnekleri 

Kozmetik ürünler ve bu sektördeki tanıtımlara ilişkin düzenlemelere geçmeden, ilk önce kozmetiğin 
tanımına değinilmesinde fayda vardır. Kozmetik kelimesi, Yunanca dekore etmek veya süslemek 
anlamına gelen “kosmein” sözcüğünden türemiştir. Bu kelimenin anlamının aynı zamanda, ‘bakmak, 
bakım, vücut ile aklın harmonisi’ olduğu düşünülebilir (Kışlalıoğlu, 2004, s. 3). Başka bir kaynağa 
göre ise kökeni Fransızcadan gelen bu sözcük, anlamolarak güzelleştirme, çekidüzen vermek anlamına 

Diğer taraftan, 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik 
“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde (24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik 

Kanununun 2’nci maddesinde de atıfta bulunulmuştur);“Kozmetik ürün: İnsan vücudunun epiderma, 
tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız 
mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku 

ştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir 
durumda tutmak olan bütün preparatlar veya maddeleri ifade eder” şeklinde tanım yapılmış olup, bu 
tanımda iki temel noktaya vurgu yapıldığı görülmektedir. Kozmetik ürün, 

Sektörel araştırmalar yapan Smart Cube tarafından gerçekleştirilen “The Premium Beauty Care 
Industry: Emerging Markets” başlıklı çalışmada aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan 
ülkelerin kozmetik devleri için önemli yatırım fırsatları sunduğunu ortaya konmuştur. Asya kozmetik 
piyasasının da giderek artan bir hızla büyüdüğünü ifade eden araştırmada, özellikle Sri Lanka, 

eleri arasında sayılırken, Ortadoğu'daki 
kadınların güzellik merakı Suudi Arabistan, BAE, İran ve Mısır'ın cazibesini artırdığı ifade edilmiştir. 

Ayrıca, Smart Cube’ün bazı endüstriyel raporlara dayanarak verdiği bilgiye göre, Orta ve Doğu 
pazarının en cazip ülkesi olarak Türkiye gösterilmektedir. 2010'da Türkiye'de 

bakım sektörü yüzde 10'un üzerinde büyüyerek 2,8 milyar dolarlık satışa ulaşmıştır. Ekonomi 
Sektör Raporu’na göre ülkemizdeki ekonomik gelişmeye bağlı 

olarak, 2,5 milyar dolarlık hacme sahip Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl 
ortalama yüzde 10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 

akım ürünleri, sektör ürünleri içinde en büyük paya 
sahiptir. Şampuanlar saç bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 59’unu oluşturmaktadır. Traş ürünleri, tüy 
dökücüler, banyo ve duş ürünleri özellikle el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, 

ve ter önleyici ürünler, parfümler, kolonyalar ve bebek bakım ürünleri başlıca üretilen 
2016 yılları arasında kozmetik sektörüne talep yüzde 6 oranında artmıştır. 

başı tüketim 18 Euro iken Avrupa 
ülkelerinde bu rakam 145 Euro civarındadır (“Kozmetikçilerin Gözü Türkiye’de,” 2016).  

Kozmetik sektörü ekonomik krizlere rağmen ayakta duran hatta büyümeden geri durmayan bir pazar 
riz dönemi sonrası, 2011 yılında ekonomik bunalıma 

meydan okuyan 200 milyar dolarlık kozmetik pazarı yüzde 4,4 ile sağlam bir büyüme kaydetmiş, kriz 
patlak vermesinden bu yana tüketici eğilimlerinde önemli bir değişim yaşanmamıştır (Łopaciuk & 

). Aksine, geçen zamanda dünya kozmetik sektöründe tüketicilerin kalite arayışı daha da 
 

Kozmetik ürünler ve bu sektördeki tanıtımlara ilişkin düzenlemelere geçmeden, ilk önce kozmetiğin 
tanımına değinilmesinde fayda vardır. Kozmetik kelimesi, Yunanca dekore etmek veya süslemek 

elimenin anlamının aynı zamanda, ‘bakmak, 
bakım, vücut ile aklın harmonisi’ olduğu düşünülebilir (Kışlalıoğlu, 2004, s. 3). Başka bir kaynağa 
göre ise kökeni Fransızcadan gelen bu sözcük, anlamolarak güzelleştirme, çekidüzen vermek anlamına 

Diğer taraftan, 23/05/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik 
“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde (24/3/2005 tarihli ve 5324 sayılı Kozmetik 

ik ürün: İnsan vücudunun epiderma, 
tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız 
mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku 

ştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir 
şeklinde tanım yapılmış olup, bu 
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1. Vücudun dış kısmına etki eden 
2. Görünümü değiştiren/koruyan özelliğe sahiptir. 

Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan 
ürünleri, bakımları kapsayan bir kavram şeklinde açıklanabilir. Dolayısıyla, bu ürünlerin herhangi bir 
yara, cilt hastalığı veya doğuştan gelen bir özelliği 
etme özelliği bulunmamaktadır. Yalnızca vücudun dış kısmına etki etmekte ve derinin alt yüzeyinde 
bir değişiklik yapamıyor olduğunu belirtmek gerekir. 

Bu bağlamda, kozmetik mevzuatına göre kozmetiğin tanım
firmalar tarafından tüketicilerin yanıltılmaması için kozmetik ürün tanıtımında aslında olmayan 
özelliklerin verilmemesi gerektiği açıktır. 

Günümüzde yaklaşık on bin kimyasal bileşiğin kullanıldığının belirtildiği kozme
bulunan maddelerin bir kısmının düşük toksisiteye sahip olduğu ve güvenli bir şekilde 
kullanılabileceği ifade edilirken, bazı bileşimlerin güvenilirliği ve yan etkileri yeterince 
bilinmemektedir.  

Toplum sağlığının korunması ve geliştir
kontrol edilmesi, sıkı testlerden geçirilmesi ve yasal düzenlemelerinin yapılması görevini üstlenen 
Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerin tanıtımı konusunda da tüketici hukukuna destek olacak şekilde, 
detaylı hususları kendi mevzuatında hüküm altına almıştır. 

Kozmetik Yönetmeliğinin “İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler” başlıklı 10’uncu maddesinde; 

“Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticar
marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler 
varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.” 

07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağ
Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin“Tanımlar” başlıklı 4/c maddesinde ve “Sağlık 
beyanlarını kullanmanın temel ilke ve esasları” başlıklı 5’inci maddesinde sağlık beyanının ne olduğu, 
firmaların sağlık beyanı ile tanıtımının hangi esaslar çerçevesinde yapılabileceği belirlenmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin “Kozmetik ürünlerin tanıtımı” başlıklı 7’nci maddesinde;

“(1) Kozmetik ürünlerin tanıtımlarında;

a) Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardım
fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar,

b) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları 
yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdi

c) Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar, kullanılamaz.”

Tüm bunlar, kozmetik ürünlere yönelik tanıtımlarda kullanılamayacak ifadelerin neler olabileceğine 
dair yasal çerçeveyi çizmeyi amaçlayan uğraşların özetidir. Öyle ki, tanıtımlarda
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smına etki eden  
Görünümü değiştiren/koruyan özelliğe sahiptir.  

Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan 
ürünleri, bakımları kapsayan bir kavram şeklinde açıklanabilir. Dolayısıyla, bu ürünlerin herhangi bir 
yara, cilt hastalığı veya doğuştan gelen bir özelliği değiştirme, iyileştirme, bir diğer deyişle tedavi 
etme özelliği bulunmamaktadır. Yalnızca vücudun dış kısmına etki etmekte ve derinin alt yüzeyinde 
bir değişiklik yapamıyor olduğunu belirtmek gerekir.  

Bu bağlamda, kozmetik mevzuatına göre kozmetiğin tanımına sadık kalındığında, reklamveren 
firmalar tarafından tüketicilerin yanıltılmaması için kozmetik ürün tanıtımında aslında olmayan 
özelliklerin verilmemesi gerektiği açıktır.  

Günümüzde yaklaşık on bin kimyasal bileşiğin kullanıldığının belirtildiği kozmetiklerin içerisinde 
bulunan maddelerin bir kısmının düşük toksisiteye sahip olduğu ve güvenli bir şekilde 
kullanılabileceği ifade edilirken, bazı bileşimlerin güvenilirliği ve yan etkileri yeterince 

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından kozmetik ürünlerin de aynı ilaçlar gibi 
kontrol edilmesi, sıkı testlerden geçirilmesi ve yasal düzenlemelerinin yapılması görevini üstlenen 
Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerin tanıtımı konusunda da tüketici hukukuna destek olacak şekilde, 
detaylı hususları kendi mevzuatında hüküm altına almıştır.  

Kozmetik Yönetmeliğinin “İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler” başlıklı 10’uncu maddesinde; 

“Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticar
marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler 
varmış gibi kullanılamaz. Ayrıca, bu yönde imada bulunulamaz.” hükümleri yer almaktadır.

07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan 
Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin“Tanımlar” başlıklı 4/c maddesinde ve “Sağlık 
beyanlarını kullanmanın temel ilke ve esasları” başlıklı 5’inci maddesinde sağlık beyanının ne olduğu, 

tanıtımının hangi esaslar çerçevesinde yapılabileceği belirlenmiştir. 

Aynı Yönetmeliğin “Kozmetik ürünlerin tanıtımı” başlıklı 7’nci maddesinde; 

“(1) Kozmetik ürünlerin tanıtımlarında; 

a) Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, tedavisine yardımcı olmak, teşhis etmek veya bir 
fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar,

b) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları 
yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia eden veya ima eden beyanlar, 

c) Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunan beyanlar, kullanılamaz.” hükümleri yer almaktadır.

Tüm bunlar, kozmetik ürünlere yönelik tanıtımlarda kullanılamayacak ifadelerin neler olabileceğine 
çizmeyi amaçlayan uğraşların özetidir. Öyle ki, tanıtımlarda

Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan 
ürünleri, bakımları kapsayan bir kavram şeklinde açıklanabilir. Dolayısıyla, bu ürünlerin herhangi bir 

değiştirme, iyileştirme, bir diğer deyişle tedavi 
etme özelliği bulunmamaktadır. Yalnızca vücudun dış kısmına etki etmekte ve derinin alt yüzeyinde 

ına sadık kalındığında, reklamveren 
firmalar tarafından tüketicilerin yanıltılmaması için kozmetik ürün tanıtımında aslında olmayan 

tiklerin içerisinde 
bulunan maddelerin bir kısmının düşük toksisiteye sahip olduğu ve güvenli bir şekilde 
kullanılabileceği ifade edilirken, bazı bileşimlerin güvenilirliği ve yan etkileri yeterince 

ilmesi açısından kozmetik ürünlerin de aynı ilaçlar gibi 
kontrol edilmesi, sıkı testlerden geçirilmesi ve yasal düzenlemelerinin yapılması görevini üstlenen 
Sağlık Bakanlığı kozmetik ürünlerin tanıtımı konusunda da tüketici hukukuna destek olacak şekilde, 

Kozmetik Yönetmeliğinin “İç ve Dış Ambalajda Yer Alacak Bilgiler” başlıklı 10’uncu maddesinde;  

“Etiketlerde, ürünlerin satış için sergilenmesinde ve reklâmlarında kullanılan metin, isimler, ticari 
marka, resim, figüratif desenler veya diğer şekiller, ürünlerin gerçekte sahip olmadıkları nitelikler 

hükümleri yer almaktadır. 

lık Beyanı ile Satışa Sunulan 
Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmeliğin“Tanımlar” başlıklı 4/c maddesinde ve “Sağlık 
beyanlarını kullanmanın temel ilke ve esasları” başlıklı 5’inci maddesinde sağlık beyanının ne olduğu, 

tanıtımının hangi esaslar çerçevesinde yapılabileceği belirlenmiştir.  

cı olmak, teşhis etmek veya bir 
fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye ilişkin ibareler veya imalar, 

b) Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları 

hükümleri yer almaktadır. 

Tüm bunlar, kozmetik ürünlere yönelik tanıtımlarda kullanılamayacak ifadelerin neler olabileceğine 
çizmeyi amaçlayan uğraşların özetidir. Öyle ki, tanıtımlarda 
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"....hastalıklarındakullanılması faydalıdır", “… tedavisine iyi gelir.” “… rahatsızlığı ortadan 
tamamen kaldırır” şeklindeki ifadelere ve imalara izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

3.1. Kozmetik Ürün Reklamlarında Yer Alan Aykırılıklar

Her ne kadar kadın dergilerinde sıkça kadınlara yönelik kozmetik ürün reklamları yer alıyor gibi 
gözükse de, hedef kitlesi erkekler olan ürün reklamları da hem süreli yayınlar da hem de diğer 
mecralarda tüketicilerin karşısına çıkmaktadır. Türkiye’de irili ufaklı birçok kozmetik firmasının 
tanıtım faaliyetleri bugünün rekabet ortamında her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir. Özellikle 
son dönemlerde; internet ve sosyal medya mecralarının gelişmesi ve koz
artması, bu ürünlerin reklam ve pazarlama faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Ancak kozmetik 
ürünlerin çeşitliliğindeki ve satış kanallarındaki bu yoğun artış, tüketicilerin doğru ve tam 
bilgilendirilmesi açısından bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.

Toplumun düşük bilinç düzeyi, özellikle sağlık beyanı içeren kozmetik ürünlere ilişkin olarak 
istismara elverişli bir kitlenin varlığı, kozmetik ürünlerin reklam ve satışını yapanların bilgi eksikliği, 
özellikle bireysel sosyal medya hesapları, kişisel siteler ya da diğer yer sağlayıcı siteler üzerinden bu 
ürünlerin tanıtım ve satışını yapanların mevzuatı bilmemeleri ve gerçekleştirilen ihlalde bilinçli ısrar 
etme bu sorunlardan başlıcalarıdır.  

Sektör kapsamında yer alan; uçucu yağlar, sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren 
maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt bakımı, saç ve ağız/diş sağlığı ürünleri gibi 
geniş bir yelpazedeki pek çok ürünün içerdiği kimyasallar düşünüldüğünde, bu ürün 
kadar güvenilir olduğu, sahtelerinin olup olmadığı, yan etkilerinin varlığı vb. hususlar tüketicilerin 
sağlığı açısından kaygı konusu olmuştur. 

Kozmetik ürün sektörüne ilişkin tanıtımlarda görülen temel aykırılıklar dört grupta toplanabilir:

1. Kozmetik tanımını aşan beyanlara yer verilmesi 
2. Tanıtımlarda yer alan iddiaların ispatlanamaması 
3. Yasal zorunluluk olan “kozmetik bildirimi”nin istismar edilmesi
4. Tanıtımlarda “Sağlık Bakanlığı’ndanonaylıdır” gibi ifadelere yer verilmesi 

Bu noktada, Türkiye’de faaliyet gösteren kozmetik firmalarının yayımladığı tanıtımlarda yer alan 
aykırılıklara örnek verilmesinde fayda görülmektedir. Yukarıda gruplandırılan aykırılık türlerinin 
başında reklamlarda kullanılan kozmetik tanımını aşan beyanl
Kurulu’na gelen bir başvuruda, Kozmoklinik Kozmetik’e ait www.burtsbees.com.tr adresli internet 
sitesinin 17.11.2015 tarihli görünümündeki “Arı Sütü İçeren Gündüz Kremi” isimli ürüne ilişkin 
tanıtımlarda; “Arı sütü hücreleri dolgunlaştırarak elastikiyeti arttırır ve zarar görmüş hücrelerin 
yenilenmesini sağlar” ifadelerine ve “Bebek Pişik Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda;
problemleri, kas ve eklem ağrıları, romatizma ve duygu durum bozukluklarını yatıştırmayı de
Cildi canlandırır ve yağlı cilt, yanıklar, yaralar gibi her türlü cilt problemlerini tedavi etmeye destek 
olur” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. İnceleme sonucunda tanıtımlarda yer verilen ürünlerin 
hastalık tedavisinde kullanıldığı izleniminin yaratıldığı, ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm 
kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması 
gerektiğinden, tanıtımlarda yer alan ifadelerin mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımı
yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda, reklamveren tarafından kullanılan “hücre 
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"....hastalıklarındakullanılması faydalıdır", “… tedavisine iyi gelir.” “… rahatsızlığı ortadan 
şeklindeki ifadelere ve imalara izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Kozmetik Ürün Reklamlarında Yer Alan Aykırılıklar 

Her ne kadar kadın dergilerinde sıkça kadınlara yönelik kozmetik ürün reklamları yer alıyor gibi 
gözükse de, hedef kitlesi erkekler olan ürün reklamları da hem süreli yayınlar da hem de diğer 

eticilerin karşısına çıkmaktadır. Türkiye’de irili ufaklı birçok kozmetik firmasının 
tanıtım faaliyetleri bugünün rekabet ortamında her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir. Özellikle 
son dönemlerde; internet ve sosyal medya mecralarının gelişmesi ve kozmetik ürünlerdeki çeşitliliğin 
artması, bu ürünlerin reklam ve pazarlama faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Ancak kozmetik 
ürünlerin çeşitliliğindeki ve satış kanallarındaki bu yoğun artış, tüketicilerin doğru ve tam 

azı sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Toplumun düşük bilinç düzeyi, özellikle sağlık beyanı içeren kozmetik ürünlere ilişkin olarak 
istismara elverişli bir kitlenin varlığı, kozmetik ürünlerin reklam ve satışını yapanların bilgi eksikliği, 

reysel sosyal medya hesapları, kişisel siteler ya da diğer yer sağlayıcı siteler üzerinden bu 
ürünlerin tanıtım ve satışını yapanların mevzuatı bilmemeleri ve gerçekleştirilen ihlalde bilinçli ısrar 

 

r alan; uçucu yağlar, sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren 
maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt bakımı, saç ve ağız/diş sağlığı ürünleri gibi 
geniş bir yelpazedeki pek çok ürünün içerdiği kimyasallar düşünüldüğünde, bu ürün 
kadar güvenilir olduğu, sahtelerinin olup olmadığı, yan etkilerinin varlığı vb. hususlar tüketicilerin 
sağlığı açısından kaygı konusu olmuştur.  

Kozmetik ürün sektörüne ilişkin tanıtımlarda görülen temel aykırılıklar dört grupta toplanabilir:

Kozmetik tanımını aşan beyanlara yer verilmesi  
Tanıtımlarda yer alan iddiaların ispatlanamaması  
Yasal zorunluluk olan “kozmetik bildirimi”nin istismar edilmesi 
Tanıtımlarda “Sağlık Bakanlığı’ndanonaylıdır” gibi ifadelere yer verilmesi  

Bu noktada, Türkiye’de faaliyet gösteren kozmetik firmalarının yayımladığı tanıtımlarda yer alan 
aykırılıklara örnek verilmesinde fayda görülmektedir. Yukarıda gruplandırılan aykırılık türlerinin 
başında reklamlarda kullanılan kozmetik tanımını aşan beyanlar gelmektedir. Örneğin, Reklam 

gelen bir başvuruda, Kozmoklinik Kozmetik’e ait www.burtsbees.com.tr adresli internet 
sitesinin 17.11.2015 tarihli görünümündeki “Arı Sütü İçeren Gündüz Kremi” isimli ürüne ilişkin 

dolgunlaştırarak elastikiyeti arttırır ve zarar görmüş hücrelerin 
ifadelerine ve “Bebek Pişik Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda;

problemleri, kas ve eklem ağrıları, romatizma ve duygu durum bozukluklarını yatıştırmayı de
Cildi canlandırır ve yağlı cilt, yanıklar, yaralar gibi her türlü cilt problemlerini tedavi etmeye destek 

” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. İnceleme sonucunda tanıtımlarda yer verilen ürünlerin 
leniminin yaratıldığı, ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm 

kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması 
gerektiğinden, tanıtımlarda yer alan ifadelerin mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımı
yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda, reklamveren tarafından kullanılan “hücre 

"....hastalıklarındakullanılması faydalıdır", “… tedavisine iyi gelir.” “… rahatsızlığı ortadan 
şeklindeki ifadelere ve imalara izin verilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Her ne kadar kadın dergilerinde sıkça kadınlara yönelik kozmetik ürün reklamları yer alıyor gibi 
gözükse de, hedef kitlesi erkekler olan ürün reklamları da hem süreli yayınlar da hem de diğer 

eticilerin karşısına çıkmaktadır. Türkiye’de irili ufaklı birçok kozmetik firmasının 
tanıtım faaliyetleri bugünün rekabet ortamında her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir. Özellikle 

metik ürünlerdeki çeşitliliğin 
artması, bu ürünlerin reklam ve pazarlama faaliyetlerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Ancak kozmetik 
ürünlerin çeşitliliğindeki ve satış kanallarındaki bu yoğun artış, tüketicilerin doğru ve tam 

Toplumun düşük bilinç düzeyi, özellikle sağlık beyanı içeren kozmetik ürünlere ilişkin olarak 
istismara elverişli bir kitlenin varlığı, kozmetik ürünlerin reklam ve satışını yapanların bilgi eksikliği, 

reysel sosyal medya hesapları, kişisel siteler ya da diğer yer sağlayıcı siteler üzerinden bu 
ürünlerin tanıtım ve satışını yapanların mevzuatı bilmemeleri ve gerçekleştirilen ihlalde bilinçli ısrar 

r alan; uçucu yağlar, sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren 
maddelerin karışımları, parfümler, güzellik/makyaj ve cilt bakımı, saç ve ağız/diş sağlığı ürünleri gibi 
geniş bir yelpazedeki pek çok ürünün içerdiği kimyasallar düşünüldüğünde, bu ürün grubunun ne 
kadar güvenilir olduğu, sahtelerinin olup olmadığı, yan etkilerinin varlığı vb. hususlar tüketicilerin 

Kozmetik ürün sektörüne ilişkin tanıtımlarda görülen temel aykırılıklar dört grupta toplanabilir: 

Bu noktada, Türkiye’de faaliyet gösteren kozmetik firmalarının yayımladığı tanıtımlarda yer alan 
aykırılıklara örnek verilmesinde fayda görülmektedir. Yukarıda gruplandırılan aykırılık türlerinin 

ar gelmektedir. Örneğin, Reklam 
gelen bir başvuruda, Kozmoklinik Kozmetik’e ait www.burtsbees.com.tr adresli internet 

sitesinin 17.11.2015 tarihli görünümündeki “Arı Sütü İçeren Gündüz Kremi” isimli ürüne ilişkin 
dolgunlaştırarak elastikiyeti arttırır ve zarar görmüş hücrelerin 

ifadelerine ve “Bebek Pişik Kremi” isimli ürüne ilişkin tanıtımlarda; “Cilt 
problemleri, kas ve eklem ağrıları, romatizma ve duygu durum bozukluklarını yatıştırmayı destekler. 
Cildi canlandırır ve yağlı cilt, yanıklar, yaralar gibi her türlü cilt problemlerini tedavi etmeye destek 

” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. İnceleme sonucunda tanıtımlarda yer verilen ürünlerin 
leniminin yaratıldığı, ancak Kozmetik Mevzuatına tabi bulunan tüm 

kozmetik ürünlerin, insan vücudunun dış kısımlarına uygulanan ve etkileri geçici olan ürünler olması 
gerektiğinden, tanıtımlarda yer alan ifadelerin mevzuatta belirtilen kozmetik ürün tanımını aştığı ve 
yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir. Bu bağlamda, reklamveren tarafından kullanılan “hücre 
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yenilenmesi”, “kas ve eklem ağrıları”, “romatizma”, “yanık” “yara” gibi ifadeler tedavi gerektiren 
rahatsızlıkları belirttiğinden, bir kozmetik ürünün 
düşünülmektedir. Buna göre, Reklam Kurulu’nun 13.12.2016 tarih ve 255 sayılı toplantısında 
Kozmoklinik Kozmetik hakkında 6502 sayılı Kanun uyarınca anılan 
verilmesine karar verilmiştir. 

Diğer taraftan, Kurul tarafından ceza verilmesinin gerekçelerinden bir diğeri, bahse konu firma 
tarafından muhtelif dergilerde yayımlanan reklamlarda 
Markası” ifadesi kullanılmış olmasına rağmen, ürünlerin satış mikt
ifadenin ispatlanamaması ve 2015 yılında yayınlanan reklamlarda 2011 yılı verilerinin kullanılmasının 
haksız rekabete yol açıcı nitelikte değerlendirilmesidir.

Ayrıca, kozmetik ürün sektörüne ilişkin tanıtımlarda yer alan id
başka örnek ise, L’oreal Türkiye’ye ait internet sitesi ve muhtelif dergilerin Mart 2015 sayılarında 
yayınlanan “Kerastase Densifique” isimli ürüne ilişkin tanıtımlardır. Burada, “
teli” ve “Densifique saç köklerini hedef alarak saç yoğunluğu üzerinde etki eder. Bu formülün 
kusursuzluğunu bir yandan santimetre karede saç miktarını artıran Stemoxydine molekülüne, diğer 
yandan saçı saran ve yapılandıran polimerler ve vitamin bileşenlerine dayanır.”
verilerek reklam konusu ürünün saç yoğunluğu üzerinde etkili olduğu iddia edilmesine karşın, 
reklamveren tarafından buna ilişkin geçerli bir bilimsel çalışma sunulmadığından, 
ifadelerin ispatlanamadığına karar verilmiştir. Tüketicil
arasında haksız rekabete yol açan bu durum karşısında Reklam Kurulu’nun 12.01.2016 tarih ve 244 
sayılı toplantısında L’oreal Türkiye hakkında anılan reklamları durdurma ve 110.110
cezaları verilmesine karar verilmiştir.

Bununla birlikte, Kurul’un sıkça karşılaştığı aykırılık 
“Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır” gibi ifadelere yer verilmesidir. Örneğin, 
adresli internet sitesinin 13.02.2017 ve 22.02.2017 tarihli görünümlerinde
ürünlere ilişkin tanıtımlarda yer verilen; 
ürünlerin etkilerine ilişkin reklamlarda yer alan id
izlenimi uyandırılmış olmasına rağmen kozmetik ürünlerin bildirime tabi ürünler olması nedeniyle söz 
konusu ifadenin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliğinin “Doğruluk ve dürüstlük” başlıklı 7’nci maddesinin 
veya hizmete ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu ruhsat, izin, onay, kayıt gibi belgeler ile uyulması 
gereken diğer yasal süreçler, o mal veya hizmetin diğerlerinden fa
oluşturacak biçimde reklamlarda kullanılamaz.”
reklamverene 10.10.2017 tarih ve 265 sayılı toplantıda anılan reklamları durdurma cezası verilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde reklamların idari denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu televizyon ve 
radyolarda yayınlanan reklamları – 
uygulama yetkisi Reklam Kurulu’na aittir. Dolayısıyla mevzuatta ve hukuki anlamda parçalı bir yapı 
varmış gibi görünse de, işleyişte reklamların tüketicileri yanıltıcı hususlar içerip içermediğinin tespiti 
yalnızca Reklam Kurulu tarafından yapılmaktadır.
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yenilenmesi”, “kas ve eklem ağrıları”, “romatizma”, “yanık” “yara” gibi ifadeler tedavi gerektiren 
rahatsızlıkları belirttiğinden, bir kozmetik ürünün bunları ortadan kaldırma işlevinin olamayacağı 
düşünülmektedir. Buna göre, Reklam Kurulu’nun 13.12.2016 tarih ve 255 sayılı toplantısında 
Kozmoklinik Kozmetik hakkında 6502 sayılı Kanun uyarınca anılan reklamları durdurma cezası 

Diğer taraftan, Kurul tarafından ceza verilmesinin gerekçelerinden bir diğeri, bahse konu firma 
muhtelif dergilerde yayımlanan reklamlarda “Amerika’nın 1 Numaralı Doğal Bakım 

ifadesi kullanılmış olmasına rağmen, ürünlerin satış miktarı (adet bazında) açısından bu 
ifadenin ispatlanamaması ve 2015 yılında yayınlanan reklamlarda 2011 yılı verilerinin kullanılmasının 
haksız rekabete yol açıcı nitelikte değerlendirilmesidir. 

Ayrıca, kozmetik ürün sektörüne ilişkin tanıtımlarda yer alan iddiaların ispatlanamaması durumuna bir 
başka örnek ise, L’oreal Türkiye’ye ait internet sitesi ve muhtelif dergilerin Mart 2015 sayılarında 
yayınlanan “Kerastase Densifique” isimli ürüne ilişkin tanıtımlardır. Burada, “3 ayda 1700 yeni saç 

que saç köklerini hedef alarak saç yoğunluğu üzerinde etki eder. Bu formülün 
kusursuzluğunu bir yandan santimetre karede saç miktarını artıran Stemoxydine molekülüne, diğer 
yandan saçı saran ve yapılandıran polimerler ve vitamin bileşenlerine dayanır.” 
verilerek reklam konusu ürünün saç yoğunluğu üzerinde etkili olduğu iddia edilmesine karşın, 
reklamveren tarafından buna ilişkin geçerli bir bilimsel çalışma sunulmadığından, 
ifadelerin ispatlanamadığına karar verilmiştir. Tüketicileri yanıltıcı nitelikte olan ve rakip firmalar 
arasında haksız rekabete yol açan bu durum karşısında Reklam Kurulu’nun 12.01.2016 tarih ve 244 
sayılı toplantısında L’oreal Türkiye hakkında anılan reklamları durdurma ve 110.110

esine karar verilmiştir. 

Bununla birlikte, Kurul’un sıkça karşılaştığı aykırılık örneklerinden bir tanesi ise tanıtımlarda 1. 
“Sağlık Bakanlığı’ndan onaylıdır” gibi ifadelere yer verilmesidir. Örneğin, www.dermoas
adresli internet sitesinin 13.02.2017 ve 22.02.2017 tarihli görünümlerindeyer alan muhtelif kozmetik 
ürünlere ilişkin tanıtımlarda yer verilen; “Sağlık bakanlığından onaylı” ifadesi ile söz konusu 
ürünlerin etkilerine ilişkin reklamlarda yer alan iddiaların Bakanlık tarafından onaylanmış olduğu 
izlenimi uyandırılmış olmasına rağmen kozmetik ürünlerin bildirime tabi ürünler olması nedeniyle söz 
konusu ifadenin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

n “Doğruluk ve dürüstlük” başlıklı 7’nci maddesinin “(6) İlgili mevzuatı gereği bir mal 
veya hizmete ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu ruhsat, izin, onay, kayıt gibi belgeler ile uyulması 
gereken diğer yasal süreçler, o mal veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı 
oluşturacak biçimde reklamlarda kullanılamaz.” hükmüne aykırı olduğuna kanaat getirilmiş ve 
reklamverene 10.10.2017 tarih ve 265 sayılı toplantıda anılan reklamları durdurma cezası verilmiştir. 

Ülkemizde reklamların idari denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu televizyon ve 

 diğer tüm yayınlar gibi - denetleyebiliyor olsa da, idari müeyyide 
uygulama yetkisi Reklam Kurulu’na aittir. Dolayısıyla mevzuatta ve hukuki anlamda parçalı bir yapı 
varmış gibi görünse de, işleyişte reklamların tüketicileri yanıltıcı hususlar içerip içermediğinin tespiti 

tarafından yapılmaktadır. 

yenilenmesi”, “kas ve eklem ağrıları”, “romatizma”, “yanık” “yara” gibi ifadeler tedavi gerektiren 
bunları ortadan kaldırma işlevinin olamayacağı 

düşünülmektedir. Buna göre, Reklam Kurulu’nun 13.12.2016 tarih ve 255 sayılı toplantısında 
reklamları durdurma cezası 

Diğer taraftan, Kurul tarafından ceza verilmesinin gerekçelerinden bir diğeri, bahse konu firma 
“Amerika’nın 1 Numaralı Doğal Bakım 

arı (adet bazında) açısından bu 
ifadenin ispatlanamaması ve 2015 yılında yayınlanan reklamlarda 2011 yılı verilerinin kullanılmasının 

diaların ispatlanamaması durumuna bir 
başka örnek ise, L’oreal Türkiye’ye ait internet sitesi ve muhtelif dergilerin Mart 2015 sayılarında 

3 ayda 1700 yeni saç 
que saç köklerini hedef alarak saç yoğunluğu üzerinde etki eder. Bu formülün 

kusursuzluğunu bir yandan santimetre karede saç miktarını artıran Stemoxydine molekülüne, diğer 
 ifadelerine yer 

verilerek reklam konusu ürünün saç yoğunluğu üzerinde etkili olduğu iddia edilmesine karşın, 
reklamveren tarafından buna ilişkin geçerli bir bilimsel çalışma sunulmadığından, söz konusu 

eri yanıltıcı nitelikte olan ve rakip firmalar 
arasında haksız rekabete yol açan bu durum karşısında Reklam Kurulu’nun 12.01.2016 tarih ve 244 
sayılı toplantısında L’oreal Türkiye hakkında anılan reklamları durdurma ve 110.110-TL idari para 

bir tanesi ise tanıtımlarda 1. 
www.dermoasya.com 

yer alan muhtelif kozmetik 
ifadesi ile söz konusu 

diaların Bakanlık tarafından onaylanmış olduğu 
izlenimi uyandırılmış olmasına rağmen kozmetik ürünlerin bildirime tabi ürünler olması nedeniyle söz 
konusu ifadenin tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 

“(6) İlgili mevzuatı gereği bir mal 
veya hizmete ilişkin olarak düzenlenmesi zorunlu ruhsat, izin, onay, kayıt gibi belgeler ile uyulması 

rklı ya da daha üstün olduğu algısı 
hükmüne aykırı olduğuna kanaat getirilmiş ve 

reklamverene 10.10.2017 tarih ve 265 sayılı toplantıda anılan reklamları durdurma cezası verilmiştir.  

Ülkemizde reklamların idari denetimi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu televizyon ve 

or olsa da, idari müeyyide 
uygulama yetkisi Reklam Kurulu’na aittir. Dolayısıyla mevzuatta ve hukuki anlamda parçalı bir yapı 
varmış gibi görünse de, işleyişte reklamların tüketicileri yanıltıcı hususlar içerip içermediğinin tespiti 
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Ayrıca, kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, 
doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşması gerekmektedir. Reklam Kurulu’nca kozmetik 
ürünlerin reklamlarına ilişkin olarak verilen idari cezaların büyük bir bölümünün gerekçesini oluşturan 
“kozmetik beyanı” ile “sağlık beyanı” ayırımı konusunda reklam veren firmaların ve tüketicilerin 
bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir. Kozmetik beyanları, ilgili mevzuatta yer alan koz
ile uyumlu ve doğruluğu ispatlanması koşulu ile reklamlarda kullanımına izin verilen iddialar olup, 
sağlık beyanları tanıtımı yapılan ürünlerin çeşitli hastalıklara veya genel olarak insan sağlığına iyi 
geldiğine yönelik iddialardır ve reklaml
ürünlerinde olduğu gibi kozmetik ürünlerinde de kullanımına izin verilmemektedir.

Bu noktada, Sağlık Bakanlığı, Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ve Reklam Kurulu gibi konuyla ilgili tüm 
kurumlar özverili mücadele göstermekte olup, bu hassasiyetin ve işbirliğinin devam etmesi 
gerekmektedir. Bu makalenin bir diğer önerisi ise konuyla ilgili toplumsal bilinç artırılması, 
farkındalık yaratılması gerektiğidir. Sektörün bilgilendirilmesi sağlanmalı, ısrarla mevzuat
edenler için idari yaptırımların yanı sıra daha caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Ayrıca, 
üretim/ithalat aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her kademede izlenebilirlik 
sağlanmalıdır. 

Diğer yandan, kozmetik ürünlerde yer alan ay
piyasaya yeni girmiş firmaların reklam ve kozmetik ürün mevzuatına hakim olmamaları göz önünde 
bulundurulduğunda, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri 
bir araya gelerek benzer beyanların yer aldığı bir havuz oluşturulmalı, bu yönde ifadelerin tüketicileri 
yanıltıcı olarak değerlendirildiği ve tanıtımlara devam edilmesi halinde idari yaptırıma maruz 
kalacakları konusunda bir basın bülteni hazırlanmalıdır. Böy
bilinçli hale gelebilecektir.  
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Ayrıca, kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, 
doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşması gerekmektedir. Reklam Kurulu’nca kozmetik 

ak verilen idari cezaların büyük bir bölümünün gerekçesini oluşturan 
“kozmetik beyanı” ile “sağlık beyanı” ayırımı konusunda reklam veren firmaların ve tüketicilerin 
bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir. Kozmetik beyanları, ilgili mevzuatta yer alan koz
ile uyumlu ve doğruluğu ispatlanması koşulu ile reklamlarda kullanımına izin verilen iddialar olup, 
sağlık beyanları tanıtımı yapılan ürünlerin çeşitli hastalıklara veya genel olarak insan sağlığına iyi 
geldiğine yönelik iddialardır ve reklamlarda yer alması yasaktır. Bu tip beyanların tıpkı gıda 
ürünlerinde olduğu gibi kozmetik ürünlerinde de kullanımına izin verilmemektedir. 

Bu noktada, Sağlık Bakanlığı, Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ve Reklam Kurulu gibi konuyla ilgili tüm 
adele göstermekte olup, bu hassasiyetin ve işbirliğinin devam etmesi 

gerekmektedir. Bu makalenin bir diğer önerisi ise konuyla ilgili toplumsal bilinç artırılması, 
farkındalık yaratılması gerektiğidir. Sektörün bilgilendirilmesi sağlanmalı, ısrarla mevzuat
edenler için idari yaptırımların yanı sıra daha caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Ayrıca, 
üretim/ithalat aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her kademede izlenebilirlik 

Diğer yandan, kozmetik ürünlerde yer alan aykırılıkların kimi zaman benzer nitelikte olması ve küçük, 
piyasaya yeni girmiş firmaların reklam ve kozmetik ürün mevzuatına hakim olmamaları göz önünde 
bulundurulduğunda, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri 

araya gelerek benzer beyanların yer aldığı bir havuz oluşturulmalı, bu yönde ifadelerin tüketicileri 
yanıltıcı olarak değerlendirildiği ve tanıtımlara devam edilmesi halinde idari yaptırıma maruz 
kalacakları konusunda bir basın bülteni hazırlanmalıdır. Böylece sektördeki reklamverenler daha 
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Ayrıca, kozmetik ürünlerin, yanılmaya yol açmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde, 
doğru ve anlaşılabilir bilgiler ile tüketiciye ulaşması gerekmektedir. Reklam Kurulu’nca kozmetik 

ak verilen idari cezaların büyük bir bölümünün gerekçesini oluşturan 
“kozmetik beyanı” ile “sağlık beyanı” ayırımı konusunda reklam veren firmaların ve tüketicilerin 
bilgilendirilmeleri önem arz etmektedir. Kozmetik beyanları, ilgili mevzuatta yer alan kozmetik tanımı 
ile uyumlu ve doğruluğu ispatlanması koşulu ile reklamlarda kullanımına izin verilen iddialar olup, 
sağlık beyanları tanıtımı yapılan ürünlerin çeşitli hastalıklara veya genel olarak insan sağlığına iyi 

arda yer alması yasaktır. Bu tip beyanların tıpkı gıda 

Bu noktada, Sağlık Bakanlığı, Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ve Reklam Kurulu gibi konuyla ilgili tüm 
adele göstermekte olup, bu hassasiyetin ve işbirliğinin devam etmesi 

gerekmektedir. Bu makalenin bir diğer önerisi ise konuyla ilgili toplumsal bilinç artırılması, 
farkındalık yaratılması gerektiğidir. Sektörün bilgilendirilmesi sağlanmalı, ısrarla mevzuatı ihlal 
edenler için idari yaptırımların yanı sıra daha caydırıcı cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Ayrıca, 
üretim/ithalat aşamasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar her kademede izlenebilirlik 

kırılıkların kimi zaman benzer nitelikte olması ve küçük, 
piyasaya yeni girmiş firmaların reklam ve kozmetik ürün mevzuatına hakim olmamaları göz önünde 
bulundurulduğunda, bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili birimleri 

araya gelerek benzer beyanların yer aldığı bir havuz oluşturulmalı, bu yönde ifadelerin tüketicileri 
yanıltıcı olarak değerlendirildiği ve tanıtımlara devam edilmesi halinde idari yaptırıma maruz 

lece sektördeki reklamverenler daha 

“200 milyar $'lık kozmetik pazarında Türkiye'nin yıldızı parlıyor,” (2012, Eylül 15), 
turkiye039nin-
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), Ekoyes. 
, Erişim tarihi: 

ya Getirdiği Yeni Boyut”. 
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Özet 

 
Tüketim, içinde yaşanılan kültüre, döneme göre farklılık gösteren dinamik bir sosyal yapıdır. Tüketim 
biçimleri küreselleşmenin de etkisiyle değişime uğramaktadır. Bu değişimde ile
teknolojik gelişmeler belirleyici olmaktadır. İşletmeler hedef kitlelerine ulaşabilmek, ürün ve 
hizmetlerinin satın alınmasını sağlayabilmek için doğru iletişim kanallarının arayışına girmektedir. 
Milyonlarca mesaja maruz kalan hedef ki
ortamlarına yöneldiği bilgisi, işletmeler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Hedef kitlenin yeni medya 
ortamında tüketim alışkanlıklarının, kuşaklara göre gösterdiği farklılığın bilgisine ulaşıl
hedef kitlelerini analiz etmelerini sağlamaktadır. 

Bu çalışmada hedef kitlenin tüketim faaliyetinde kullandığı 
bağlamında gösterdiği farklılıklar incelenmiştir. Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y 
Kuşağı, Z Kuşağı bireylerinin oluşturduğu araştırma evreninden, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 
410 kişiye anket uygulanmıştır. Anketler “G
22.0 programı kullanılarak bir veri tabanı haline getirilen anket sonuçları analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici davranışı, hedef kitle, 

 

A Research on the 

Abstract 

Consumption is a dynamic social structure that differs according to the culture and turn that is 
experienced in it. Consumption patterns are changing due to the influence of globalization. Technological
developments in communication tools are determinative in thischange. Businesses to reach their target 
audience enters the quest for the right communication channels to ensure the purchase of products and 
services. Knowledge of the targe taudience that is 
media environments for consumption activities hav ebecome an important element forbusinesses. Thegoal 
is to analyze the target audience of businesses that have reached the knowledge of the difference of 
consumption habits according to generations. The goal is to analyze the target audience of businesses that 
have reached the knowledge of the difference of consumption habits according to generations. 

Inthisstudy, the differences in the context of the new me
activities are examined. A survey was applied to 410 individuals by using conveniences ampling method 
from the research universe created by SilentGeneration, The Baby Boomer Generation, Generation X, 
Generation Y and Generation Z individuals. Surveys were conducted using the "Google Drive Form" 
application. The results of the survey were analyzed which was turned into a data base by using SPSS 
22.0 program.   

Keywords:Consumer behavior, target audience, generati
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Tüketim, içinde yaşanılan kültüre, döneme göre farklılık gösteren dinamik bir sosyal yapıdır. Tüketim 
biçimleri küreselleşmenin de etkisiyle değişime uğramaktadır. Bu değişimde iletişim araçlarındaki 
teknolojik gelişmeler belirleyici olmaktadır. İşletmeler hedef kitlelerine ulaşabilmek, ürün ve 
hizmetlerinin satın alınmasını sağlayabilmek için doğru iletişim kanallarının arayışına girmektedir. 
Milyonlarca mesaja maruz kalan hedef kitlenin günümüzde tüketim faaliyeti için hangi yeni medya 
ortamlarına yöneldiği bilgisi, işletmeler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Hedef kitlenin yeni medya 
ortamında tüketim alışkanlıklarının, kuşaklara göre gösterdiği farklılığın bilgisine ulaşılması, işletmelerin 
hedef kitlelerini analiz etmelerini sağlamaktadır.  

Bu çalışmada hedef kitlenin tüketim faaliyetinde kullandığı mecraların ve yeni medya ortamının,
bağlamında gösterdiği farklılıklar incelenmiştir. Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y 
Kuşağı, Z Kuşağı bireylerinin oluşturduğu araştırma evreninden, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 
410 kişiye anket uygulanmıştır. Anketler “Google Drive Form” uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. SPSS 
22.0 programı kullanılarak bir veri tabanı haline getirilen anket sonuçları analiz edilmiştir. 

Tüketici davranışı, hedef kitle, kuşaklar, kitle iletişim araçları 

on the Consumption Behavıor of Target Aud

Consumption is a dynamic social structure that differs according to the culture and turn that is 
experienced in it. Consumption patterns are changing due to the influence of globalization. Technological
developments in communication tools are determinative in thischange. Businesses to reach their target 
audience enters the quest for the right communication channels to ensure the purchase of products and 
services. Knowledge of the targe taudience that is exposed to millions of messages today to which new 
media environments for consumption activities hav ebecome an important element forbusinesses. Thegoal 
is to analyze the target audience of businesses that have reached the knowledge of the difference of 

nsumption habits according to generations. The goal is to analyze the target audience of businesses that 
have reached the knowledge of the difference of consumption habits according to generations. 

Inthisstudy, the differences in the context of the new media used by the target audiencein consumption 
activities are examined. A survey was applied to 410 individuals by using conveniences ampling method 
from the research universe created by SilentGeneration, The Baby Boomer Generation, Generation X, 

Y and Generation Z individuals. Surveys were conducted using the "Google Drive Form" 
application. The results of the survey were analyzed which was turned into a data base by using SPSS 

Consumer behavior, target audience, generations, mass media 
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Tüketim, içinde yaşanılan kültüre, döneme göre farklılık gösteren dinamik bir sosyal yapıdır. Tüketim 
tişim araçlarındaki 

teknolojik gelişmeler belirleyici olmaktadır. İşletmeler hedef kitlelerine ulaşabilmek, ürün ve 
hizmetlerinin satın alınmasını sağlayabilmek için doğru iletişim kanallarının arayışına girmektedir. 

tlenin günümüzde tüketim faaliyeti için hangi yeni medya 
ortamlarına yöneldiği bilgisi, işletmeler için önemli bir unsur haline gelmiştir. Hedef kitlenin yeni medya 

ması, işletmelerin 

mecraların ve yeni medya ortamının, kuşaklar 
bağlamında gösterdiği farklılıklar incelenmiştir. Sessiz Kuşak, Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y 
Kuşağı, Z Kuşağı bireylerinin oluşturduğu araştırma evreninden, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 

oogle Drive Form” uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. SPSS 
22.0 programı kullanılarak bir veri tabanı haline getirilen anket sonuçları analiz edilmiştir.  

f Target Audience 

Consumption is a dynamic social structure that differs according to the culture and turn that is 
experienced in it. Consumption patterns are changing due to the influence of globalization. Technological 
developments in communication tools are determinative in thischange. Businesses to reach their target 
audience enters the quest for the right communication channels to ensure the purchase of products and 

exposed to millions of messages today to which new 
media environments for consumption activities hav ebecome an important element forbusinesses. Thegoal 
is to analyze the target audience of businesses that have reached the knowledge of the difference of 

nsumption habits according to generations. The goal is to analyze the target audience of businesses that 
have reached the knowledge of the difference of consumption habits according to generations.  

dia used by the target audiencein consumption 
activities are examined. A survey was applied to 410 individuals by using conveniences ampling method 
from the research universe created by SilentGeneration, The Baby Boomer Generation, Generation X, 

Y and Generation Z individuals. Surveys were conducted using the "Google Drive Form" 
application. The results of the survey were analyzed which was turned into a data base by using SPSS 
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GİRİŞ 

Tüketimin hızla arttığı ve değişime uğradığı günümüzde, tüketicilerin hangi mecralarda ne kadar 
zaman geçirdikleri bilgisi önem taşımaktadır. İşletmelerin hedef kitlelerini doğru bir şekilde analiz 
edebilmek için hangi davranış kalıpları içerisinde hareket
gerekmektedir. Küreselleşen dünyada tüketim kültürünün sürekli yeniden üretildiği ve bireylerin bu 
üretimin merkezinde yer aldığı gözlemlenmektedir. İşletmeler; tüketiciye ulaşabilmek için tüketicinin 
hangi kuşağa mensup olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu bilgisine ihtiyaç duymaktadır.
Kuşaklara göre ayrımlaştırılmış hedef kitle bir ürün ya da hizmete ihtiyaç duyduğu zaman nereden 
satın almaktadır? Bu sorunun yanıtını bulmak günümüz teknolojisinin bize getirdiği
devinim içerisinde olan internet ortamını analiz etmeyi gerektirmektedir. İnternetle birlikte kuşakların 
tüketim faaliyetini gerçekleştirirken yeni mecralardan giderek daha fazla etkilenmeye başladığı bilgisi 
önem arz etmektedir. Tüketim davran
medya ortamlarına bırakma eğilimi gösterirken; tüketiciler uygar olanı yakalama, çağa ayak uydurma 
konusunda tüketim çabası içerisinde bulunmaktadır.  

Araştırmanın konusu, tüketim davranışlar
medya kullanımı pratiklerine göre nasıl değiştiğinin incelenmesidir.

Bu araştırmanın amacı hedef kitlenin tüketim faaliyetinde ve yeni medya ortamlarında, kuşaklar 
bağlamında gösterdiği farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma ile kuşaklara göre ayrılmış hedef 
kitlenin, internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek 
amaçlanmıştır.  

Çalışma işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için en verimli iletişim kanal
kitlenin zaman geçirdiği ortamların ortaya çıkartılması, kuşakların tüketim faaliyetlerinde etkili olan 
unsurların tespit edilebilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Araştırma evrenini Sessiz Kuşak (1925
1979), Y Kuşağı (1980-1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireyleri oluşturmaktadır. Kolayda 
örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır.

1. Tüketim Kavramı ve Tüketici  

Tüketim kavramı küreselleşme ile 
olarak incelenmektedir. Bireyler satın alacakları ürünlere kendi iradeleriyle karar verdikleri 
düşüncesine sahip olsalar da satın alma eylemi tüketim olgusu tarafından biçimlendirilmektedir. 
Tüketici satın alma davranışında bulunurken kitle iletişim araçları, moda anlayışı, içinde bulunulan 
toplumdaki davranış şekillerinden etkilenmektedir. 

1.1. Tüketimin Tanımı 

Türk Dil Kurulu sözlüğünde tüketim “üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcan
istihlak, üretim karşıtı” olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr).  

Tüketim olgusu, tüm ekonomik düzenin ve pazar alanının varoluş sebebidir. Tüketim olgusunu 
besleyen güç; insanların sürekli olarak tatmin edilmesi gereken istek, i
gereksinimlerinin var olmadığı bir dünyada tüketim olgusu anlamını kaybedecektir. Buna bağlı olarak 
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Tüketimin hızla arttığı ve değişime uğradığı günümüzde, tüketicilerin hangi mecralarda ne kadar 
zaman geçirdikleri bilgisi önem taşımaktadır. İşletmelerin hedef kitlelerini doğru bir şekilde analiz 
edebilmek için hangi davranış kalıpları içerisinde hareket ettiğinin genel bilgisine sahip olması 

Küreselleşen dünyada tüketim kültürünün sürekli yeniden üretildiği ve bireylerin bu 
üretimin merkezinde yer aldığı gözlemlenmektedir. İşletmeler; tüketiciye ulaşabilmek için tüketicinin 

nsup olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu bilgisine ihtiyaç duymaktadır.
Kuşaklara göre ayrımlaştırılmış hedef kitle bir ürün ya da hizmete ihtiyaç duyduğu zaman nereden 
satın almaktadır? Bu sorunun yanıtını bulmak günümüz teknolojisinin bize getirdiği
devinim içerisinde olan internet ortamını analiz etmeyi gerektirmektedir. İnternetle birlikte kuşakların 
tüketim faaliyetini gerçekleştirirken yeni mecralardan giderek daha fazla etkilenmeye başladığı bilgisi 
önem arz etmektedir. Tüketim davranışını etkilemede geleneksel medya ortamları yerini giderek yeni 
medya ortamlarına bırakma eğilimi gösterirken; tüketiciler uygar olanı yakalama, çağa ayak uydurma 
konusunda tüketim çabası içerisinde bulunmaktadır.   

Araştırmanın konusu, tüketim davranışlarının kuşaklar arasında temel tüketim alanlarına göre ve yeni 
medya kullanımı pratiklerine göre nasıl değiştiğinin incelenmesidir. 

Bu araştırmanın amacı hedef kitlenin tüketim faaliyetinde ve yeni medya ortamlarında, kuşaklar 
ları ortaya koymaktır. Araştırma ile kuşaklara göre ayrılmış hedef 

kitlenin, internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek 

Çalışma işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için en verimli iletişim kanalını kullanabilmesi, hedef 
kitlenin zaman geçirdiği ortamların ortaya çıkartılması, kuşakların tüketim faaliyetlerinde etkili olan 
unsurların tespit edilebilmesi açısından önem taşımaktadır.  

Araştırma evrenini Sessiz Kuşak (1925-1945), Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı (1965
1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireyleri oluşturmaktadır. Kolayda 

örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. 

 

Tüketim kavramı küreselleşme ile birlikte günümüzde bireylerin yaşamını şekillendiren bir olgu 
olarak incelenmektedir. Bireyler satın alacakları ürünlere kendi iradeleriyle karar verdikleri 
düşüncesine sahip olsalar da satın alma eylemi tüketim olgusu tarafından biçimlendirilmektedir. 

etici satın alma davranışında bulunurken kitle iletişim araçları, moda anlayışı, içinde bulunulan 
toplumdaki davranış şekillerinden etkilenmektedir.  

Türk Dil Kurulu sözlüğünde tüketim “üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, 
istihlak, üretim karşıtı” olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr).   

Tüketim olgusu, tüm ekonomik düzenin ve pazar alanının varoluş sebebidir. Tüketim olgusunu 
besleyen güç; insanların sürekli olarak tatmin edilmesi gereken istek, ihtiyaç ve arzularıdır. İnsan 
gereksinimlerinin var olmadığı bir dünyada tüketim olgusu anlamını kaybedecektir. Buna bağlı olarak 

Tüketimin hızla arttığı ve değişime uğradığı günümüzde, tüketicilerin hangi mecralarda ne kadar 
zaman geçirdikleri bilgisi önem taşımaktadır. İşletmelerin hedef kitlelerini doğru bir şekilde analiz 

ettiğinin genel bilgisine sahip olması 
Küreselleşen dünyada tüketim kültürünün sürekli yeniden üretildiği ve bireylerin bu 

üretimin merkezinde yer aldığı gözlemlenmektedir. İşletmeler; tüketiciye ulaşabilmek için tüketicinin 
nsup olduğu ve hangi özelliklere sahip olduğu bilgisine ihtiyaç duymaktadır. 

Kuşaklara göre ayrımlaştırılmış hedef kitle bir ürün ya da hizmete ihtiyaç duyduğu zaman nereden 
satın almaktadır? Bu sorunun yanıtını bulmak günümüz teknolojisinin bize getirdiği ve sürekli 
devinim içerisinde olan internet ortamını analiz etmeyi gerektirmektedir. İnternetle birlikte kuşakların 
tüketim faaliyetini gerçekleştirirken yeni mecralardan giderek daha fazla etkilenmeye başladığı bilgisi 

ışını etkilemede geleneksel medya ortamları yerini giderek yeni 
medya ortamlarına bırakma eğilimi gösterirken; tüketiciler uygar olanı yakalama, çağa ayak uydurma 

ının kuşaklar arasında temel tüketim alanlarına göre ve yeni 

Bu araştırmanın amacı hedef kitlenin tüketim faaliyetinde ve yeni medya ortamlarında, kuşaklar 
ları ortaya koymaktır. Araştırma ile kuşaklara göre ayrılmış hedef 

kitlenin, internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek 

ını kullanabilmesi, hedef 
kitlenin zaman geçirdiği ortamların ortaya çıkartılması, kuşakların tüketim faaliyetlerinde etkili olan 

1964), X Kuşağı (1965-
1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireyleri oluşturmaktadır. Kolayda 

birlikte günümüzde bireylerin yaşamını şekillendiren bir olgu 
olarak incelenmektedir. Bireyler satın alacakları ürünlere kendi iradeleriyle karar verdikleri 
düşüncesine sahip olsalar da satın alma eylemi tüketim olgusu tarafından biçimlendirilmektedir. 

etici satın alma davranışında bulunurken kitle iletişim araçları, moda anlayışı, içinde bulunulan 

ması, yoğaltım, 

Tüketim olgusu, tüm ekonomik düzenin ve pazar alanının varoluş sebebidir. Tüketim olgusunu 
htiyaç ve arzularıdır. İnsan 

gereksinimlerinin var olmadığı bir dünyada tüketim olgusu anlamını kaybedecektir. Buna bağlı olarak 
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üretim olgusu da anlamını yitirecektir. Üretimin olmadığı bir dünyada, iş yaşamının en önemli 
unsurları olan işletmeler, pazarlar, ekonomik sistemler, politik sistemler bile geçerliliklerini 
kaybedecektir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 3).

1.2. Tüketici ve Tüketici Davranışı 

Tüketici ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler için pazarlama bileşenlerini satın alan veya satın alma 
niyetine sahip olan gerçek kişidir (Karabulut, 1985: 15).Daha geniş bir bakış açısıyla tüketiciler çeşitli 
alanlardaki ihtiyaçlarını gidermek için mal ya da hizmet satın alan kişiler olarak nitelendirilebilir. 
Tüketim mal ve hizmetlerin kullanılması iken tüketici
içerisinde olanlara denilmektedir (Erdem, 2006: 69).

Bireyler tükettikçe bir anlam üretimine girmektedir. Üretimden çok satın alınan nesnelerin ne olduğu, 
kimler gibi olunduğunun önemi ortaya çıkmaktadır. Bireyler 
tüketmeye ve bu şekilde var olmaya gayret ederek, yerinde olmayı hayal ettiği kişileri takip ederek 
davranışlarına yön vermektedir (Öze, 2013: 68). Başka bir deyişle ürünlerin fazlalaşması tüketicilerin 
daha çok ürün tüketme isteğinin yanında, ürünlere duyulan şiddetli ihtiyacın artmasını ve buna bağlı 
olarak değerler üretimini meydana getirmektedir. Çünkü tüketim toplumunda ürünler kişilerarası 
ilişkilere etki etmektedir (Gültekin, 2007: 91).

Tüketici reklamlar tarafından kuşatıldığını ve bu dünyaya kapıldığını çok fazla fark etmemektedir. 
Tüketici satın almaya karar verdiğinde bir seçim yaptığı, fiyatı ve gelir oranını düşünerek hareket ettiği 
görüşüne katılacaktır. Tüketim olgusu iktisatçıların bu eylemi tanımlamasından
Tüketici için bir karar verme durumundan çok tüketim faaliyetinde sürüklenme hissi vardır. Tüketici 
bir anda ihtiyacı olmayan bir ürünü alma isteğiyle kendisini baş başa bulmakta, bu yeni ürün kendisine 
sahip olunması zorunlu bir ürün 
kalacağını hissetmekte, bir seçim yapmaktan çok kendini önceden boşaltılan bir cüzdanın etkisiz 
sahibi gibi hissetmektedir (Douglas ve Isherwood, 1999: 34).

Tüketiciler ürün ve hizmetlere ulaşm
tüketicilerinin ekonomik davranışları ve tüketici davranışları işletmeler tarafından doğru ve etkili bir 
biçimde analiz edildiğinde tüketicinin satın alma faaliyetlerine yön verilebilmektedir. 
yandan süt satın almak gibi somut, fiziksel ve gözlemlenebilir davranıştır. Öte yandan, tüketici 
davranışı, kilo vermek amacıyla diyet yapan bir kişinin, kekler ve atıştırmalıklardan kaçınmak gibi 
doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel işlemlerini d

Tüketici davranışı yeni gelişmekte ve birçok disiplinden beslenmektedir. Pazarlamanın uygulama 
alanlarını genişletmesi ile tüketicinin seçim imkânları artmış ve tüketici davranışı daha kapsamlı 
boyutlara taşınmıştır. İletişim ve eğitim biliminde de tüketici davranışı ile ilgili araştırmalara 
rastlanmaktadır. Son yıllarda iktisat biliminde psikolojik yaklaşım ve tüketicilerin incelenmesi 
konularına da ağırlık verilmeye başlanmıştır (Odabaşı ve Barış 2007: 39). 

1.3.Tüketim ve Kuşaklar 

Küreselleşen dünyada tüketim kültürünün sürekli yeniden üretildiği ve bireylerin bu üretimin 
merkezinde yer aldığı gözlemlenmektedir. İşletmeler tüketiciye ulaşabilmek için tüketicinin hangi 
kuşağa mensup olduğuna göre farklılaşan özellikler
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üretim olgusu da anlamını yitirecektir. Üretimin olmadığı bir dünyada, iş yaşamının en önemli 
ar, ekonomik sistemler, politik sistemler bile geçerliliklerini 

kaybedecektir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 3). 

1.2. Tüketici ve Tüketici Davranışı  

Tüketici ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler için pazarlama bileşenlerini satın alan veya satın alma 
e sahip olan gerçek kişidir (Karabulut, 1985: 15).Daha geniş bir bakış açısıyla tüketiciler çeşitli 

alanlardaki ihtiyaçlarını gidermek için mal ya da hizmet satın alan kişiler olarak nitelendirilebilir. 
Tüketim mal ve hizmetlerin kullanılması iken tüketici ise bu faaliyetin gerçekleşmesinde eylem 
içerisinde olanlara denilmektedir (Erdem, 2006: 69). 

Bireyler tükettikçe bir anlam üretimine girmektedir. Üretimden çok satın alınan nesnelerin ne olduğu, 
kimler gibi olunduğunun önemi ortaya çıkmaktadır. Bireyler tüketimin merkezinde olarak sürekli 
tüketmeye ve bu şekilde var olmaya gayret ederek, yerinde olmayı hayal ettiği kişileri takip ederek 
davranışlarına yön vermektedir (Öze, 2013: 68). Başka bir deyişle ürünlerin fazlalaşması tüketicilerin 

etme isteğinin yanında, ürünlere duyulan şiddetli ihtiyacın artmasını ve buna bağlı 
olarak değerler üretimini meydana getirmektedir. Çünkü tüketim toplumunda ürünler kişilerarası 
ilişkilere etki etmektedir (Gültekin, 2007: 91). 

n kuşatıldığını ve bu dünyaya kapıldığını çok fazla fark etmemektedir. 
Tüketici satın almaya karar verdiğinde bir seçim yaptığı, fiyatı ve gelir oranını düşünerek hareket ettiği 
görüşüne katılacaktır. Tüketim olgusu iktisatçıların bu eylemi tanımlamasından çok daha fazlasıdır. 
Tüketici için bir karar verme durumundan çok tüketim faaliyetinde sürüklenme hissi vardır. Tüketici 
bir anda ihtiyacı olmayan bir ürünü alma isteğiyle kendisini baş başa bulmakta, bu yeni ürün kendisine 

 haline gelmektedir. Tüketici bu ürünü almazsa çağın gerisinde 
kalacağını hissetmekte, bir seçim yapmaktan çok kendini önceden boşaltılan bir cüzdanın etkisiz 
sahibi gibi hissetmektedir (Douglas ve Isherwood, 1999: 34). 

Tüketiciler ürün ve hizmetlere ulaşmada çeşitli davranış kalıpları ile hareket etmektedir. Günümüz 
tüketicilerinin ekonomik davranışları ve tüketici davranışları işletmeler tarafından doğru ve etkili bir 
biçimde analiz edildiğinde tüketicinin satın alma faaliyetlerine yön verilebilmektedir. 
yandan süt satın almak gibi somut, fiziksel ve gözlemlenebilir davranıştır. Öte yandan, tüketici 
davranışı, kilo vermek amacıyla diyet yapan bir kişinin, kekler ve atıştırmalıklardan kaçınmak gibi 
doğrudan gözlemlenemeyen zihinsel işlemlerini de içerir (Antonides ve Raaj 1998: 4). 

Tüketici davranışı yeni gelişmekte ve birçok disiplinden beslenmektedir. Pazarlamanın uygulama 
alanlarını genişletmesi ile tüketicinin seçim imkânları artmış ve tüketici davranışı daha kapsamlı 

letişim ve eğitim biliminde de tüketici davranışı ile ilgili araştırmalara 
rastlanmaktadır. Son yıllarda iktisat biliminde psikolojik yaklaşım ve tüketicilerin incelenmesi 
konularına da ağırlık verilmeye başlanmıştır (Odabaşı ve Barış 2007: 39).  

Küreselleşen dünyada tüketim kültürünün sürekli yeniden üretildiği ve bireylerin bu üretimin 
merkezinde yer aldığı gözlemlenmektedir. İşletmeler tüketiciye ulaşabilmek için tüketicinin hangi 
kuşağa mensup olduğuna göre farklılaşan özelliklerine ihtiyaç duymaktadır. Tarihsel süreçlere ve 

üretim olgusu da anlamını yitirecektir. Üretimin olmadığı bir dünyada, iş yaşamının en önemli 
ar, ekonomik sistemler, politik sistemler bile geçerliliklerini 

Tüketici ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler için pazarlama bileşenlerini satın alan veya satın alma 
e sahip olan gerçek kişidir (Karabulut, 1985: 15).Daha geniş bir bakış açısıyla tüketiciler çeşitli 

alanlardaki ihtiyaçlarını gidermek için mal ya da hizmet satın alan kişiler olarak nitelendirilebilir. 
ise bu faaliyetin gerçekleşmesinde eylem 

Bireyler tükettikçe bir anlam üretimine girmektedir. Üretimden çok satın alınan nesnelerin ne olduğu, 
tüketimin merkezinde olarak sürekli 

tüketmeye ve bu şekilde var olmaya gayret ederek, yerinde olmayı hayal ettiği kişileri takip ederek 
davranışlarına yön vermektedir (Öze, 2013: 68). Başka bir deyişle ürünlerin fazlalaşması tüketicilerin 

etme isteğinin yanında, ürünlere duyulan şiddetli ihtiyacın artmasını ve buna bağlı 
olarak değerler üretimini meydana getirmektedir. Çünkü tüketim toplumunda ürünler kişilerarası 

n kuşatıldığını ve bu dünyaya kapıldığını çok fazla fark etmemektedir. 
Tüketici satın almaya karar verdiğinde bir seçim yaptığı, fiyatı ve gelir oranını düşünerek hareket ettiği 

çok daha fazlasıdır. 
Tüketici için bir karar verme durumundan çok tüketim faaliyetinde sürüklenme hissi vardır. Tüketici 
bir anda ihtiyacı olmayan bir ürünü alma isteğiyle kendisini baş başa bulmakta, bu yeni ürün kendisine 

haline gelmektedir. Tüketici bu ürünü almazsa çağın gerisinde 
kalacağını hissetmekte, bir seçim yapmaktan çok kendini önceden boşaltılan bir cüzdanın etkisiz 

ada çeşitli davranış kalıpları ile hareket etmektedir. Günümüz 
tüketicilerinin ekonomik davranışları ve tüketici davranışları işletmeler tarafından doğru ve etkili bir 
biçimde analiz edildiğinde tüketicinin satın alma faaliyetlerine yön verilebilmektedir. Tüketim bir 
yandan süt satın almak gibi somut, fiziksel ve gözlemlenebilir davranıştır. Öte yandan, tüketici 
davranışı, kilo vermek amacıyla diyet yapan bir kişinin, kekler ve atıştırmalıklardan kaçınmak gibi 

Tüketici davranışı yeni gelişmekte ve birçok disiplinden beslenmektedir. Pazarlamanın uygulama 
alanlarını genişletmesi ile tüketicinin seçim imkânları artmış ve tüketici davranışı daha kapsamlı 

letişim ve eğitim biliminde de tüketici davranışı ile ilgili araştırmalara 
rastlanmaktadır. Son yıllarda iktisat biliminde psikolojik yaklaşım ve tüketicilerin incelenmesi 

Küreselleşen dünyada tüketim kültürünün sürekli yeniden üretildiği ve bireylerin bu üretimin 
merkezinde yer aldığı gözlemlenmektedir. İşletmeler tüketiciye ulaşabilmek için tüketicinin hangi 

ine ihtiyaç duymaktadır. Tarihsel süreçlere ve 
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toplumsal olaylara bağlı olarak kuşak sınıflandırmaları yapılmıştır. Bu kuşaklar;  Sessiz Kuşak, Bebek 
Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı’dır. 

Toplum bilim terimleri sözlüğünde kuşak kavramı “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini 
oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurulu 
Felsefe Terimleri sözlüğünde ise kuşak kavramı “Yaklaşık o
şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş 
kişilerin topluluğu” olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr). Tarihsel olarak en önemli 
kavramlardan biri olan kuşak kavramı, insanların toplumda birey olarak ilişkisinin doğasını 
tanımlamaktadır (Alwin ve McCommon 2007: 221).

Kuşak algısı ile ilgili tarihsel süreçlere bakıldığında farklı tanımların ve sınıflandırmaların yapıldığı 
gözlemlenmiştir. Aynı yıllarda yaşayan, aynı sosyal ve kültürel ortamları paylaşan bireylerin davranış 
kalıplarındaki benzerlikler, bu kuşakların sınıflandırılmasında genellemeler yapılmasını sağlamıştır. 
Kuşaklar arasındaki farklılıkların yaşadıkları tarihsel, kültürel olaylara gö
gözlemlenmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle gelişen teknolojiler beraberinde insanlık için 
değişimin başlamasına neden olmuştur. Tarihsel süreçlere göre tanımlanan kuşaklar, teknolojinin 
başlattığı dönemle birlikte teknolojik gelişmeler
1965 yılından sonra sosyolojik gelişmelere paralel olarak nitelendirilmiştir. X ve Y Kuşağından sonra 
yaşamını teknolojinin merkezinde şekillendiren Z Kuşağı tanımlanmıştır (Kuyucu, 2014: 
56).Günümüzde bu kuşakların bir arada yaşıyor olması kültürel zenginliklerin yanında farklı davranış 
kalıplarının yarattığı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.    

Geçmişten günümüze araştırmacılar tarafından kuşaklar farklı tarih aralıklarında, farklı isimlerle 
sınıflandırılmaktadır. Günümüzde de en çok kullanılan sınıflandırmada bireyler beş kuşak olarak 
ayrılmaktadır (Williams ve Page, 2011: 2; DeVaney, 2015: 11).  

Tablo1.Tüketici Kuşaklarının Sınıflandırılması

Sessiz Kuşak (TheSilentGeneration) 

Bebek Patlaması Kuşağı (TheBabyBoomerGeneration) 

X Kuşağı (Gen X)  

Y Kuşağı (Gen Y, Gen Me, Milenyum, nGen

Z Kuşağı (iGen, NextGeneration, Instatant Online)

Kaynak: DeVaney, 2015: 11; Acılıoğlu, 2015: 24

Sessiz Kuşak 

Sessiz kuşak;1925-1945 yılları arasında iki dünya savaşı arasında doğan, savaş kuşağı olarak da 
adlandırılan kuşaktır. Bu dönemin en önemli olayları büyük ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşının bu 
dönemde yaşanmasıdır (www.dunya.com). 
Dünya Savaşı ve Kore Savaşını görmüş, bu nesli 1951 yılında Time Dergisi “Sessiz Kuşak” olarak 
adlandırmıştır.  
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toplumsal olaylara bağlı olarak kuşak sınıflandırmaları yapılmıştır. Bu kuşaklar;  Sessiz Kuşak, Bebek 
Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı’dır.  

Toplum bilim terimleri sözlüğünde kuşak kavramı “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini 
oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurulu 
Felsefe Terimleri sözlüğünde ise kuşak kavramı “Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın 
şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş 
kişilerin topluluğu” olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr). Tarihsel olarak en önemli 

ri olan kuşak kavramı, insanların toplumda birey olarak ilişkisinin doğasını 
tanımlamaktadır (Alwin ve McCommon 2007: 221). 

Kuşak algısı ile ilgili tarihsel süreçlere bakıldığında farklı tanımların ve sınıflandırmaların yapıldığı 
arda yaşayan, aynı sosyal ve kültürel ortamları paylaşan bireylerin davranış 

kalıplarındaki benzerlikler, bu kuşakların sınıflandırılmasında genellemeler yapılmasını sağlamıştır. 
Kuşaklar arasındaki farklılıkların yaşadıkları tarihsel, kültürel olaylara göre biçimlendiği 
gözlemlenmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle gelişen teknolojiler beraberinde insanlık için 
değişimin başlamasına neden olmuştur. Tarihsel süreçlere göre tanımlanan kuşaklar, teknolojinin 
başlattığı dönemle birlikte teknolojik gelişmelerin ışığında nitelendirilmeye başlanmıştır. Kuşaklar 
1965 yılından sonra sosyolojik gelişmelere paralel olarak nitelendirilmiştir. X ve Y Kuşağından sonra 
yaşamını teknolojinin merkezinde şekillendiren Z Kuşağı tanımlanmıştır (Kuyucu, 2014: 

kuşakların bir arada yaşıyor olması kültürel zenginliklerin yanında farklı davranış 
kalıplarının yarattığı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.     

Geçmişten günümüze araştırmacılar tarafından kuşaklar farklı tarih aralıklarında, farklı isimlerle 
ıflandırılmaktadır. Günümüzde de en çok kullanılan sınıflandırmada bireyler beş kuşak olarak 

ayrılmaktadır (Williams ve Page, 2011: 2; DeVaney, 2015: 11).   

Tüketici Kuşaklarının Sınıflandırılması 

1925-1945 arası doğanlar 

Bebek Patlaması Kuşağı (TheBabyBoomerGeneration)  1946-1964 arası doğanlar 

1965-1979 arası doğanlar  

, nGen 1980-1999 arası doğanlar 

Z Kuşağı (iGen, NextGeneration, Instatant Online) 2000 ve sonrası doğanlar 

Kaynak: DeVaney, 2015: 11; Acılıoğlu, 2015: 24 

1945 yılları arasında iki dünya savaşı arasında doğan, savaş kuşağı olarak da 
adlandırılan kuşaktır. Bu dönemin en önemli olayları büyük ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşının bu 

(www.dunya.com). Bu nesil Büyük Buhran, Şiddetli Toz Fırtınası, İkinci 
Dünya Savaşı ve Kore Savaşını görmüş, bu nesli 1951 yılında Time Dergisi “Sessiz Kuşak” olarak 

toplumsal olaylara bağlı olarak kuşak sınıflandırmaları yapılmıştır. Bu kuşaklar;  Sessiz Kuşak, Bebek 

Toplum bilim terimleri sözlüğünde kuşak kavramı “Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini 
oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon” olarak ifade edilmektedir. Türk Dil Kurulu 

larak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın 
şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş 
kişilerin topluluğu” olarak tanımlanmaktadır (http://www.tdk.gov.tr). Tarihsel olarak en önemli 

ri olan kuşak kavramı, insanların toplumda birey olarak ilişkisinin doğasını 

Kuşak algısı ile ilgili tarihsel süreçlere bakıldığında farklı tanımların ve sınıflandırmaların yapıldığı 
arda yaşayan, aynı sosyal ve kültürel ortamları paylaşan bireylerin davranış 

kalıplarındaki benzerlikler, bu kuşakların sınıflandırılmasında genellemeler yapılmasını sağlamıştır. 
re biçimlendiği 

gözlemlenmektedir. Küreselleşmenin de etkisiyle gelişen teknolojiler beraberinde insanlık için 
değişimin başlamasına neden olmuştur. Tarihsel süreçlere göre tanımlanan kuşaklar, teknolojinin 

in ışığında nitelendirilmeye başlanmıştır. Kuşaklar 
1965 yılından sonra sosyolojik gelişmelere paralel olarak nitelendirilmiştir. X ve Y Kuşağından sonra 
yaşamını teknolojinin merkezinde şekillendiren Z Kuşağı tanımlanmıştır (Kuyucu, 2014: 

kuşakların bir arada yaşıyor olması kültürel zenginliklerin yanında farklı davranış 

Geçmişten günümüze araştırmacılar tarafından kuşaklar farklı tarih aralıklarında, farklı isimlerle 
ıflandırılmaktadır. Günümüzde de en çok kullanılan sınıflandırmada bireyler beş kuşak olarak 

1945 yılları arasında iki dünya savaşı arasında doğan, savaş kuşağı olarak da 
adlandırılan kuşaktır. Bu dönemin en önemli olayları büyük ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşının bu 

Şiddetli Toz Fırtınası, İkinci 
Dünya Savaşı ve Kore Savaşını görmüş, bu nesli 1951 yılında Time Dergisi “Sessiz Kuşak” olarak 
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Sessiz kuşağa atfedilen özellikler şöyledir; yurtsever, güvenilir, toplum kurallarına uyumlu, otoriteye 
saygılı, sosyal ve finansal açıdan tutucu, sağlam bir iş ahlakına sahiptir (DeVaney, 2015: 13). 
Yetişkinler olarak bu bireyler, finansal güvence konusunda büyük bir arzu içerisindedirler 
Strauss, 2007: 2-3). Ayrıca bu nesil içine kapanık, maceracı olmayan 
2016: 11). 

Sessiz kuşağın iş değerleri değerlendirildiğinde iş tatminini daha sonra düşündüğü, dürüst ve otoriteye 
uygun bir şekilde davrandığı görülmektedir. İş değiştirmeye sıcak bakmayan, hiyerarşik düzene önem 
veren, geleneklere ve kurallara tam anlamıyla uyum gösteren, işe adanmışlık yaşayan yapıda davranış 
sergilemektedirler. İş hayatında muhafazakâr yapı gösteren sessiz kuşak mensupları, memnuniyet 
duyan, sabır düzeyi yüksek bireylerdir (Acılıoğlu, 2015: 24).

Bebek Patlaması Kuşağı 

Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964); İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğum artış oranlarının çarpıcı 
bir şekilde yükseldiği dönemde dünyaya gelenlerden oluşmaktadır (William ve Page, 2011: 4). 
Büyüme, refah, ürün ve hizmete karşı özlem duyulan
getirdiği yoklukların geride bırakıldığı, varlığa kavuşulmaya başlandığı dönemde savaşın izleri devam 
etmiştir (Acılıoğlu, 2015: 24). 

Bebek patlaması kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; işkolik, idealist, r
kişisel tatmin arayan, kilit makamlara ve unvanlara değer veren kimselerdir (DeVaney 2015: 
13).Eastman ve Liu’nin yaptığı bir araştırmaya göre; sayıları yaklaşık 76 milyon olan Bebek Patlaması 
Kuşağı bağımsız ve bireysel; kişisel hedefler ve kendini tatmin odaklı; ekonomik güvenceye değer 
veren; başarılı bir kariyeri olan; harcama gücüne sahip olarak algılanmaktadır (Eastman ve Liu, 2012: 
101).  

X Kuşağı 

X Kuşağı (1965-1979), için yaşanan ilk olaylar Vietnam Savaşı ve enerji kr
11).Beklenmedik salgın, AIDS ve kolayca bulunabilen uyuşturucular, X kuşağını tehlikeli bir çevreyle 
sarmalanmasına sebep olmuştur (Fishman, 2016: 4). X Kuşağı dünya dinamiklerinin ve dengelerinin 
değişimler geçirdiği döneme şahitlik 
değildir, kültür ve evrensel düşünce norm haline gelmiştir (William ve Page, 2011: 6).

X kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; kendine güvenen, ortama uyabilen, alaycı, otoriteye güvensi
becerikli, girişimci ve teknolojiden anlayan (DeVaney 2015: 13).X kuşağı her şeye kendine özgü bir 
şekilde tepki vermektedir (Fishman, 2016: 3). X kuşağı teknoloji ile sonradan tanışmasına rağmen 
teknolojiye uyum sağlamış ve çalışma hayatında kullanmaya
sadakatli olan X kuşağı aynı zamanda bireyselci özellikler taşımaktadır (Acılıoğlu, 2015: 26).  

X kuşağının sahip olduğu kuvvetli iş motivasyonu, yeni teknolojileri iş hayatında kullanabilme ve 
kişisel gelişimlerine katkıda bulunabilme özellikleriyle avantaj sağlamaktadır. X Kuşağı kendisini 
yöneten Bebek Patlaması Kuşağının otoriter ve kuralcı yapısı, kendisinin yönettiği Y Kuşağının 
bağımsız özellikleri ile arada kalarak çatışmalar yaşamaktadır (Acılıoğlu, 2015: 2
için daha az belirleyici olmuştur (William ve Page, 2011: 6). 
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Sessiz kuşağa atfedilen özellikler şöyledir; yurtsever, güvenilir, toplum kurallarına uyumlu, otoriteye 
sosyal ve finansal açıdan tutucu, sağlam bir iş ahlakına sahiptir (DeVaney, 2015: 13). 

Yetişkinler olarak bu bireyler, finansal güvence konusunda büyük bir arzu içerisindedirler 
Ayrıca bu nesil içine kapanık, maceracı olmayan nesiller yetiştirmiştir (Parret, 

Sessiz kuşağın iş değerleri değerlendirildiğinde iş tatminini daha sonra düşündüğü, dürüst ve otoriteye 
uygun bir şekilde davrandığı görülmektedir. İş değiştirmeye sıcak bakmayan, hiyerarşik düzene önem 

leneklere ve kurallara tam anlamıyla uyum gösteren, işe adanmışlık yaşayan yapıda davranış 
sergilemektedirler. İş hayatında muhafazakâr yapı gösteren sessiz kuşak mensupları, memnuniyet 
duyan, sabır düzeyi yüksek bireylerdir (Acılıoğlu, 2015: 24). 

1964); İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğum artış oranlarının çarpıcı 
bir şekilde yükseldiği dönemde dünyaya gelenlerden oluşmaktadır (William ve Page, 2011: 4). 
Büyüme, refah, ürün ve hizmete karşı özlem duyulan bir dönemde yetişmiştir. Yaşam mücadelesinin 
getirdiği yoklukların geride bırakıldığı, varlığa kavuşulmaya başlandığı dönemde savaşın izleri devam 

Bebek patlaması kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; işkolik, idealist, rekabetçi, sadık, materyalist, 
kişisel tatmin arayan, kilit makamlara ve unvanlara değer veren kimselerdir (DeVaney 2015: 
13).Eastman ve Liu’nin yaptığı bir araştırmaya göre; sayıları yaklaşık 76 milyon olan Bebek Patlaması 

sel hedefler ve kendini tatmin odaklı; ekonomik güvenceye değer 
veren; başarılı bir kariyeri olan; harcama gücüne sahip olarak algılanmaktadır (Eastman ve Liu, 2012: 

1979), için yaşanan ilk olaylar Vietnam Savaşı ve enerji krizidir (DeVaney 2015: 
11).Beklenmedik salgın, AIDS ve kolayca bulunabilen uyuşturucular, X kuşağını tehlikeli bir çevreyle 
sarmalanmasına sebep olmuştur (Fishman, 2016: 4). X Kuşağı dünya dinamiklerinin ve dengelerinin 
değişimler geçirdiği döneme şahitlik etmişlerdir (Acılıoğlu, 2015: 26).  X kuşağı için hiçbir şey kalıcı 
değildir, kültür ve evrensel düşünce norm haline gelmiştir (William ve Page, 2011: 6). 

X kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; kendine güvenen, ortama uyabilen, alaycı, otoriteye güvensi
becerikli, girişimci ve teknolojiden anlayan (DeVaney 2015: 13).X kuşağı her şeye kendine özgü bir 
şekilde tepki vermektedir (Fishman, 2016: 3). X kuşağı teknoloji ile sonradan tanışmasına rağmen 
teknolojiye uyum sağlamış ve çalışma hayatında kullanmaya başlamıştır. Genel anlamda kanaatkâr ve 
sadakatli olan X kuşağı aynı zamanda bireyselci özellikler taşımaktadır (Acılıoğlu, 2015: 26).  

X kuşağının sahip olduğu kuvvetli iş motivasyonu, yeni teknolojileri iş hayatında kullanabilme ve 
e katkıda bulunabilme özellikleriyle avantaj sağlamaktadır. X Kuşağı kendisini 

yöneten Bebek Patlaması Kuşağının otoriter ve kuralcı yapısı, kendisinin yönettiği Y Kuşağının 
bağımsız özellikleri ile arada kalarak çatışmalar yaşamaktadır (Acılıoğlu, 2015: 27). Başarı, bu kuşak 
için daha az belirleyici olmuştur (William ve Page, 2011: 6).  

Sessiz kuşağa atfedilen özellikler şöyledir; yurtsever, güvenilir, toplum kurallarına uyumlu, otoriteye 
sosyal ve finansal açıdan tutucu, sağlam bir iş ahlakına sahiptir (DeVaney, 2015: 13). 

Yetişkinler olarak bu bireyler, finansal güvence konusunda büyük bir arzu içerisindedirler (Howe ve 
nesiller yetiştirmiştir (Parret, 

Sessiz kuşağın iş değerleri değerlendirildiğinde iş tatminini daha sonra düşündüğü, dürüst ve otoriteye 
uygun bir şekilde davrandığı görülmektedir. İş değiştirmeye sıcak bakmayan, hiyerarşik düzene önem 

leneklere ve kurallara tam anlamıyla uyum gösteren, işe adanmışlık yaşayan yapıda davranış 
sergilemektedirler. İş hayatında muhafazakâr yapı gösteren sessiz kuşak mensupları, memnuniyet 

1964); İkinci Dünya Savaşı sonrasında doğum artış oranlarının çarpıcı 
bir şekilde yükseldiği dönemde dünyaya gelenlerden oluşmaktadır (William ve Page, 2011: 4). 

bir dönemde yetişmiştir. Yaşam mücadelesinin 
getirdiği yoklukların geride bırakıldığı, varlığa kavuşulmaya başlandığı dönemde savaşın izleri devam 

ekabetçi, sadık, materyalist, 
kişisel tatmin arayan, kilit makamlara ve unvanlara değer veren kimselerdir (DeVaney 2015: 
13).Eastman ve Liu’nin yaptığı bir araştırmaya göre; sayıları yaklaşık 76 milyon olan Bebek Patlaması 

sel hedefler ve kendini tatmin odaklı; ekonomik güvenceye değer 
veren; başarılı bir kariyeri olan; harcama gücüne sahip olarak algılanmaktadır (Eastman ve Liu, 2012: 

izidir (DeVaney 2015: 
11).Beklenmedik salgın, AIDS ve kolayca bulunabilen uyuşturucular, X kuşağını tehlikeli bir çevreyle 
sarmalanmasına sebep olmuştur (Fishman, 2016: 4). X Kuşağı dünya dinamiklerinin ve dengelerinin 

etmişlerdir (Acılıoğlu, 2015: 26).  X kuşağı için hiçbir şey kalıcı 

X kuşağına atfedilen özellikler şöyledir; kendine güvenen, ortama uyabilen, alaycı, otoriteye güvensiz, 
becerikli, girişimci ve teknolojiden anlayan (DeVaney 2015: 13).X kuşağı her şeye kendine özgü bir 
şekilde tepki vermektedir (Fishman, 2016: 3). X kuşağı teknoloji ile sonradan tanışmasına rağmen 

başlamıştır. Genel anlamda kanaatkâr ve 
sadakatli olan X kuşağı aynı zamanda bireyselci özellikler taşımaktadır (Acılıoğlu, 2015: 26).   

X kuşağının sahip olduğu kuvvetli iş motivasyonu, yeni teknolojileri iş hayatında kullanabilme ve 
e katkıda bulunabilme özellikleriyle avantaj sağlamaktadır. X Kuşağı kendisini 

yöneten Bebek Patlaması Kuşağının otoriter ve kuralcı yapısı, kendisinin yönettiği Y Kuşağının 
7). Başarı, bu kuşak 
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Y Kuşağı 

Y Kuşağı (1980-1999), Bebek Patlaması Kuşağının çocuklarıdır. Y kuşağı ilk olguları küreselleşme 
içinde yaşamıştır (DeVaney 2015: 11).

Y kuşağının sosyal hayattaki varlığına baktığımızda şu özellikleri görmekteyiz: isteklerini paylaşan, 
meydan okuyan, iş ve mesleki yükselmeden çok hırslarını kendini geliştirme yönünde uygulayan, 
eğitime bakış açısı değişkenlik gösteren ve eğitimde köklü d
savunan, ast üst ilişkisine önem vermeyen, farklı yaş aralıklarında insanlarla rahat iletişim kurabilen, 
sosyal medyayı en çok kullanan kuşağı temsil eden ama teknoloji konusunda uzmanlaşmış bir yapı 
göstermeyen yapıdadır. Ayrıca aile ve arkadaşlar, Y kuşağı için çok önem arz etmekte, risk almaktan 
çok fazla hoşlanmamaktadırlar (Muradoğlu, 2012: 46). 

Y kuşağı; iş yerinde mükemmellik ararken, iş yerinin kapısından girer girmez işin başına geçmeyi 
hedefleyen düşünce yapısına sahip olmaktadır. Hedeflerini desteklemeyen geri kalmış iş modellerinin 
onlar için değeri bulunmamaktadır (Özdemir, 2015: 125). Y kuşağı; bağımsız olma isteğiyle ne zaman, 
nerede ve nasıl çalışacağına kendisi karar vermek arzusundadır. Bu yaklaşımda ye
gelişmelerin sağladığı iş hayatının daha mobil ve esnek duruma gelmesi etkili olmaktadır 
(Yüksekbilgili, 2013: 346). 

Z Kuşağı 

Z kuşağı (2000- ); 11 Eylül gibi küresel terörizm olayları, okullarda yaşanan şiddet, ekonomik 
belirsizlikler, resesyon, ipotekli konut kredisi vb. durumlarla karşılaşmışlardır. 
inanışları benimseyen, yeni muhafazakâr düşünce yapısıyla aileye değer veren, öz denetimli ve daha 
fazla sorumluluk sahibi olduğu yaşam tarzı ve davranışlarında gözlemlen
ileri yaşlarda evlenen ve daha az boşanmanın yaşandığı aile yapılarına sahiptirler (William ve Page, 
2011: 10). 

İnternet ve sosyal ağlara bağlandıkları cihazlar adeta vücutlarının bir parçası haline gelmiştir. İlkokul 
çağına gelmeden daha sosyal ağlara üye olarak yeni teknolojileri hayatlarının gerçeği haline 
getirmektedirler. Teknolojik yenilikleri çok hızlı kavrayan yaptığı işte titiz ve hızlı bir biçimde 
kullanabilen Z kuşağı doğuştan tüketici olarak nitelendirilmektedir (A

2.Hedef Kitlenin Tüketim Davranışı Üzerine Bir Araştırma 

2.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, hedef kitlenin tüketim faaliyetinde ve yeni medya ortamlarında, kuşaklar 
bağlamında gösterdiği farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma ile kuşaklara göre ayrılmış hedef 
kitlenin, internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanı
amaçlanmıştır.  

2.2. Araştırmanın Evren Örneklemi 

Sessiz Kuşak (1925-1945), Bebek Patlaması Kuşağı (1946
(1980-1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireylerin oluşturduğu araştırma ev
tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. Anket, 21.03.2017
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, Bebek Patlaması Kuşağının çocuklarıdır. Y kuşağı ilk olguları küreselleşme 
içinde yaşamıştır (DeVaney 2015: 11). 

Y kuşağının sosyal hayattaki varlığına baktığımızda şu özellikleri görmekteyiz: isteklerini paylaşan, 
meydan okuyan, iş ve mesleki yükselmeden çok hırslarını kendini geliştirme yönünde uygulayan, 
eğitime bakış açısı değişkenlik gösteren ve eğitimde köklü değişiklikler yapılması gerekliliğini 
savunan, ast üst ilişkisine önem vermeyen, farklı yaş aralıklarında insanlarla rahat iletişim kurabilen, 
sosyal medyayı en çok kullanan kuşağı temsil eden ama teknoloji konusunda uzmanlaşmış bir yapı 

ır. Ayrıca aile ve arkadaşlar, Y kuşağı için çok önem arz etmekte, risk almaktan 
çok fazla hoşlanmamaktadırlar (Muradoğlu, 2012: 46).  

Y kuşağı; iş yerinde mükemmellik ararken, iş yerinin kapısından girer girmez işin başına geçmeyi 
ına sahip olmaktadır. Hedeflerini desteklemeyen geri kalmış iş modellerinin 

onlar için değeri bulunmamaktadır (Özdemir, 2015: 125). Y kuşağı; bağımsız olma isteğiyle ne zaman, 
nerede ve nasıl çalışacağına kendisi karar vermek arzusundadır. Bu yaklaşımda ye
gelişmelerin sağladığı iş hayatının daha mobil ve esnek duruma gelmesi etkili olmaktadır 

); 11 Eylül gibi küresel terörizm olayları, okullarda yaşanan şiddet, ekonomik 
yon, ipotekli konut kredisi vb. durumlarla karşılaşmışlardır. Z kuşağının, geleneksel 

inanışları benimseyen, yeni muhafazakâr düşünce yapısıyla aileye değer veren, öz denetimli ve daha 
fazla sorumluluk sahibi olduğu yaşam tarzı ve davranışlarında gözlemlenmektedir. Z kuşağının aileleri 
ileri yaşlarda evlenen ve daha az boşanmanın yaşandığı aile yapılarına sahiptirler (William ve Page, 

İnternet ve sosyal ağlara bağlandıkları cihazlar adeta vücutlarının bir parçası haline gelmiştir. İlkokul 
gelmeden daha sosyal ağlara üye olarak yeni teknolojileri hayatlarının gerçeği haline 

getirmektedirler. Teknolojik yenilikleri çok hızlı kavrayan yaptığı işte titiz ve hızlı bir biçimde 
kullanabilen Z kuşağı doğuştan tüketici olarak nitelendirilmektedir (Acılıoğlu, 2015: 30).  

Hedef Kitlenin Tüketim Davranışı Üzerine Bir Araştırma  

Araştırmanın amacı, hedef kitlenin tüketim faaliyetinde ve yeni medya ortamlarında, kuşaklar 
bağlamında gösterdiği farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma ile kuşaklara göre ayrılmış hedef 
kitlenin, internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek 

2.2. Araştırmanın Evren Örneklemi  

1945), Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı (1965-1979), Y Kuşağı 
1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireylerin oluşturduğu araştırma evreninden, tabakalı 

tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. Anket, 21.03.2017

, Bebek Patlaması Kuşağının çocuklarıdır. Y kuşağı ilk olguları küreselleşme 

Y kuşağının sosyal hayattaki varlığına baktığımızda şu özellikleri görmekteyiz: isteklerini paylaşan, 
meydan okuyan, iş ve mesleki yükselmeden çok hırslarını kendini geliştirme yönünde uygulayan, 

eğişiklikler yapılması gerekliliğini 
savunan, ast üst ilişkisine önem vermeyen, farklı yaş aralıklarında insanlarla rahat iletişim kurabilen, 
sosyal medyayı en çok kullanan kuşağı temsil eden ama teknoloji konusunda uzmanlaşmış bir yapı 

ır. Ayrıca aile ve arkadaşlar, Y kuşağı için çok önem arz etmekte, risk almaktan 

Y kuşağı; iş yerinde mükemmellik ararken, iş yerinin kapısından girer girmez işin başına geçmeyi 
ına sahip olmaktadır. Hedeflerini desteklemeyen geri kalmış iş modellerinin 

onlar için değeri bulunmamaktadır (Özdemir, 2015: 125). Y kuşağı; bağımsız olma isteğiyle ne zaman, 
nerede ve nasıl çalışacağına kendisi karar vermek arzusundadır. Bu yaklaşımda yeni teknolojik 
gelişmelerin sağladığı iş hayatının daha mobil ve esnek duruma gelmesi etkili olmaktadır 

); 11 Eylül gibi küresel terörizm olayları, okullarda yaşanan şiddet, ekonomik 
Z kuşağının, geleneksel 

inanışları benimseyen, yeni muhafazakâr düşünce yapısıyla aileye değer veren, öz denetimli ve daha 
Z kuşağının aileleri 

ileri yaşlarda evlenen ve daha az boşanmanın yaşandığı aile yapılarına sahiptirler (William ve Page, 

İnternet ve sosyal ağlara bağlandıkları cihazlar adeta vücutlarının bir parçası haline gelmiştir. İlkokul 
gelmeden daha sosyal ağlara üye olarak yeni teknolojileri hayatlarının gerçeği haline 

getirmektedirler. Teknolojik yenilikleri çok hızlı kavrayan yaptığı işte titiz ve hızlı bir biçimde 
cılıoğlu, 2015: 30).   

Araştırmanın amacı, hedef kitlenin tüketim faaliyetinde ve yeni medya ortamlarında, kuşaklar 
bağlamında gösterdiği farklılıkları ortaya koymaktır. Araştırma ile kuşaklara göre ayrılmış hedef 

m farklılıklarını tespit etmek 

1979), Y Kuşağı 
reninden, tabakalı 

tesadüfü örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. Anket, 21.03.2017-
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16.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Buna göre ankete katılanların çoğunluğunu 18
yaş grubu (Y Kuşağı) ile 38-52 yaş grubu  (X Ku
kişi, X Kuşağından 112 kişi, Bebek Patlaması Kuşağından 35 kişi, Z Kuşağından 12 kişi ve Sessiz 
Kuşaktan 10 kişi katılım sağlamıştır.

Örneklemde tabakalı örneklem tekniğinin şartı olan örneklemin evrendeki kat
oluşturulması kuralına uyulamamıştır. Z Kuşağı yaş grubunun ankete katılımın az olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunu da teknolojik olarak bulundukları ortam ve anket yanıtlamaya karşı 
duydukları isteksizlik gibi sebeplerle açıklayabiliriz. 72 yaş ve
az olması, Sessiz Kuşak olarak adlandırılan bu yaş grubunun içinde barındırdığı özelliklerden 
kaynaklanmaktadır. Teknolojiyle olan mesafeleri bunda en önemli etkendir.

2.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak anket aracı seçilmiş ve anket formu “Google Drive Form” uygulaması ile hazırlanmıştır. Anket 
formları 410 kişi ile internet aracılığı ile paylaşılmıştır. 

Toplam 30 sorudan oluşan anket formunun ilk 6 sorusu demografik özellikler hakkındadır. Diğer grup 
sorular temel tüketim alanlarındaki (
yöneliktir. Son grup sorular ise yeni medyanın hedef kitle tarafından tüket
kullanıldığı ile ilgilidir. Anketler 410 katılımcıya uygulandıktan sonra, sonuçlar Google DriveForm 
uygulaması ile excell dokümanı haline getirilmiştir. SPSS 22.0 programı kullanılarak bir veri tabanı 
haline getirilen anket sonuçları analiz edilmiştir. Analizlerde sıklık ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır.  

2.4. Araştırmanın Varsayımları 

 Hedef kitlelerin doğdukları zaman dilimine bağlı olarak tüketim davranışları farklılık 
göstermektedir. 

 Kuşakların gıda, giyim, konut, sağlık, eğlence, eğitim, teknoloji konularında harcama 
yaparken verdikleri öncelik dereceleri farklılık göstermektedir. 

 Kuşakların tümünün satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. reklam 
mecraları ile televizyon ve radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı görülmektedir.

 Sessiz Kuşak teknoloji kullanımında isteksiz davranmaktadır.

 Y Kuşağı ve Z Kuşağı teknolojinin ilerlediği bir ortamda yetiştikleri için teknoloji kullanımına 
yatkındır. 

 Kuşakların sosyal medya kullanımı mecralara göre farklılık göstermektedir. Bebek Patlaması 
Kuşağı facebook, Y Kuşağı instagram, Z Kuşağı youtube mecralarını daha çok 
kullanmaktadır.  

 İnterneti en uzun zamandır kullanan kuşak X Kuşağıdır. 

2.4. Araştırmanın Bulguları  

Bu bölümde öncelikle kişilerin demografik özellikleri yer almaktadır. Ayrıca kuşaklara göre tüketim 
davranışı farklılıklarını tespit etmek amacıyla temel tüketim alanlarındaki tüketim davranışları ve 
tüketim amacıyla yeni medya ortamını nasıl kullandık
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16.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Buna göre ankete katılanların çoğunluğunu 18
52 yaş grubu  (X Kuşağı) oluşturmaktadır. Ankete Y Kuşağından 241 

kişi, X Kuşağından 112 kişi, Bebek Patlaması Kuşağından 35 kişi, Z Kuşağından 12 kişi ve Sessiz 
Kuşaktan 10 kişi katılım sağlamıştır. 

Örneklemde tabakalı örneklem tekniğinin şartı olan örneklemin evrendeki kat
oluşturulması kuralına uyulamamıştır. Z Kuşağı yaş grubunun ankete katılımın az olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunu da teknolojik olarak bulundukları ortam ve anket yanıtlamaya karşı 
duydukları isteksizlik gibi sebeplerle açıklayabiliriz. 72 yaş ve üzeri yaş grubunun ankete katılımının 
az olması, Sessiz Kuşak olarak adlandırılan bu yaş grubunun içinde barındırdığı özelliklerden 
kaynaklanmaktadır. Teknolojiyle olan mesafeleri bunda en önemli etkendir. 

a yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak anket aracı seçilmiş ve anket formu “Google Drive Form” uygulaması ile hazırlanmıştır. Anket 
formları 410 kişi ile internet aracılığı ile paylaşılmıştır.  

oluşan anket formunun ilk 6 sorusu demografik özellikler hakkındadır. Diğer grup 
sorular temel tüketim alanlarındaki (gıda, giyim, konut, sağlık, eğlence vb.)harcama davranışlarına 
yöneliktir. Son grup sorular ise yeni medyanın hedef kitle tarafından tüketim amacıyla nasıl 
kullanıldığı ile ilgilidir. Anketler 410 katılımcıya uygulandıktan sonra, sonuçlar Google DriveForm 
uygulaması ile excell dokümanı haline getirilmiştir. SPSS 22.0 programı kullanılarak bir veri tabanı 

iz edilmiştir. Analizlerde sıklık ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır.  

Hedef kitlelerin doğdukları zaman dilimine bağlı olarak tüketim davranışları farklılık 

Kuşakların gıda, giyim, konut, sağlık, eğlence, eğitim, teknoloji konularında harcama 
yaparken verdikleri öncelik dereceleri farklılık göstermektedir.  
Kuşakların tümünün satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. reklam 

ile televizyon ve radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı görülmektedir.

Sessiz Kuşak teknoloji kullanımında isteksiz davranmaktadır. 

Y Kuşağı ve Z Kuşağı teknolojinin ilerlediği bir ortamda yetiştikleri için teknoloji kullanımına 

ın sosyal medya kullanımı mecralara göre farklılık göstermektedir. Bebek Patlaması 
Kuşağı facebook, Y Kuşağı instagram, Z Kuşağı youtube mecralarını daha çok 

İnterneti en uzun zamandır kullanan kuşak X Kuşağıdır.  

Bu bölümde öncelikle kişilerin demografik özellikleri yer almaktadır. Ayrıca kuşaklara göre tüketim 
davranışı farklılıklarını tespit etmek amacıyla temel tüketim alanlarındaki tüketim davranışları ve 

yeni medya ortamını nasıl kullandıklarına yönelik bulgular yer almaktadır.

16.10.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Buna göre ankete katılanların çoğunluğunu 18-37 
şağı) oluşturmaktadır. Ankete Y Kuşağından 241 

kişi, X Kuşağından 112 kişi, Bebek Patlaması Kuşağından 35 kişi, Z Kuşağından 12 kişi ve Sessiz 

Örneklemde tabakalı örneklem tekniğinin şartı olan örneklemin evrendeki katmanlara göre 
oluşturulması kuralına uyulamamıştır. Z Kuşağı yaş grubunun ankete katılımın az olduğu 
gözlemlenmektedir. Bunu da teknolojik olarak bulundukları ortam ve anket yanıtlamaya karşı 

üzeri yaş grubunun ankete katılımının 
az olması, Sessiz Kuşak olarak adlandırılan bu yaş grubunun içinde barındırdığı özelliklerden 

a yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı 
olarak anket aracı seçilmiş ve anket formu “Google Drive Form” uygulaması ile hazırlanmıştır. Anket 

oluşan anket formunun ilk 6 sorusu demografik özellikler hakkındadır. Diğer grup 
)harcama davranışlarına 

im amacıyla nasıl 
kullanıldığı ile ilgilidir. Anketler 410 katılımcıya uygulandıktan sonra, sonuçlar Google DriveForm 
uygulaması ile excell dokümanı haline getirilmiştir. SPSS 22.0 programı kullanılarak bir veri tabanı 

iz edilmiştir. Analizlerde sıklık ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır.   

Hedef kitlelerin doğdukları zaman dilimine bağlı olarak tüketim davranışları farklılık 

Kuşakların gıda, giyim, konut, sağlık, eğlence, eğitim, teknoloji konularında harcama 

Kuşakların tümünün satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. reklam 
ile televizyon ve radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı görülmektedir. 

Y Kuşağı ve Z Kuşağı teknolojinin ilerlediği bir ortamda yetiştikleri için teknoloji kullanımına 

ın sosyal medya kullanımı mecralara göre farklılık göstermektedir. Bebek Patlaması 
Kuşağı facebook, Y Kuşağı instagram, Z Kuşağı youtube mecralarını daha çok 

Bu bölümde öncelikle kişilerin demografik özellikleri yer almaktadır. Ayrıca kuşaklara göre tüketim 
davranışı farklılıklarını tespit etmek amacıyla temel tüketim alanlarındaki tüketim davranışları ve 

larına yönelik bulgular yer almaktadır. 
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Katılımcıların Demografik Özellikleri

Ankete katılan 410 katılımcının Tablo 2’de yaş dağılımı yer almaktadır.

Tablo 2 Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 Frekans  
 17 ve altı 12 

18-37 241 
38-52 112 
53-71 35 
72 ustu 10 
Toplam 410 

 

Buna göre ankete katılanların çoğunluğunu 18
Kuşağı) oluşturmaktadır. Katılımcıların % 2,9'u 17 yaş altı, % 58,8’i 18
yaş arası, % 8,5’i 53-71 yaş arası, %2,4 72 yaş ve üzeridir. 
az olduğu gözlemlenmektedir. Bunu da teknolojik olarak bulundukları ortam ve anket yanıtlamaya 
karşı duydukları isteksizlik gibi sebeplerle açıklayabiliriz.
katılımın az olması, Sessiz Kuşak olarak adlandırılan bu yaş grubunun içinde barındırdığı 
özelliklerden kaynaklanmaktadır. Teknolojiyle olan mesafeleri bunda en önemli etkendir. 

Tablo 3’te ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların
64,1’i kadın, %35,9’u erkektir.  

Tablo 3 Katılımcıları Cinsiyet Dağılımı  

 Frekans Yüzde
 Kadın 263 

Erkek 147 
Toplam 410 

Tablo 4’te katılımcıların ortalama gelir durumu yer almaktadır. 

Tablo 4 Katılımcıların Aylık Ortalama Gelir Durumu 

 Frekans 
 1000 ve altı 100

1001-2000 38
2001-3000 84
3001-4000 60
4001-5000 58
5000 ve üstü 70
Toplam 410

 
Ankete katılanların çoğunluğunu bin lira ve altı ortalama gelir aralığına sahip bireyler oluşturmaktadır.  
Ankete katılanların %9,3’ü, 1001-2000 arası gelire, %20,5’i, 2001
4000 arası gelire, %14,1’i 4001-5000 arası gelire ve son olarak %17,1’i, 5000 ve üstü gelire sahiptir.

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Studies 

434 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Ankete katılan 410 katılımcının Tablo 2’de yaş dağılımı yer almaktadır. 

Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 
2,9 2,9 2,9 

58,8 58,8 61,7 
27,3 27,3 89,0 

8,5 8,5 97,6 
2,4 2,4 100,0 

100,0 100,0  

Buna göre ankete katılanların çoğunluğunu 18-37 yaş grubu (Y Kuşağı) ile 38-52 yaş grubu  (X 
Kuşağı) oluşturmaktadır. Katılımcıların % 2,9'u 17 yaş altı, % 58,8’i 18-37 yaş arası, %27,3’ü 38

71 yaş arası, %2,4 72 yaş ve üzeridir. Z Kuşağı yaş grubunun ankete katılımının 
az olduğu gözlemlenmektedir. Bunu da teknolojik olarak bulundukları ortam ve anket yanıtlamaya 
karşı duydukları isteksizlik gibi sebeplerle açıklayabiliriz. 72 yaş ve üzeri yaş grubunun ankete 

ssiz Kuşak olarak adlandırılan bu yaş grubunun içinde barındırdığı 
özelliklerden kaynaklanmaktadır. Teknolojiyle olan mesafeleri bunda en önemli etkendir. 

Tablo 3’te ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların

Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 
64,1 64,1 64,1 
35,9 35,9 100,0 

100,0 100,0  

Tablo 4’te katılımcıların ortalama gelir durumu yer almaktadır.  

Katılımcıların Aylık Ortalama Gelir Durumu  

Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde  
100 24,4 24,4 24,4 

38 9,3 9,3 33,7 
84 20,5 20,5 54,1 
60 14,6 14,6 68,8 
58 14,1 14,1 82,9 
70 17,1 17,1 100,0 

410 100,0 100,0  

Ankete katılanların çoğunluğunu bin lira ve altı ortalama gelir aralığına sahip bireyler oluşturmaktadır.  
2000 arası gelire, %20,5’i, 2001-3000 arası gelire,%14,6’sı,  3001

5000 arası gelire ve son olarak %17,1’i, 5000 ve üstü gelire sahiptir.

52 yaş grubu  (X 
37 yaş arası, %27,3’ü 38-52 

Kuşağı yaş grubunun ankete katılımının 
az olduğu gözlemlenmektedir. Bunu da teknolojik olarak bulundukları ortam ve anket yanıtlamaya 

72 yaş ve üzeri yaş grubunun ankete 
ssiz Kuşak olarak adlandırılan bu yaş grubunun içinde barındırdığı 

özelliklerden kaynaklanmaktadır. Teknolojiyle olan mesafeleri bunda en önemli etkendir.  

Tablo 3’te ankete katılanların cinsiyete göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların % 

Ankete katılanların çoğunluğunu bin lira ve altı ortalama gelir aralığına sahip bireyler oluşturmaktadır.  
3000 arası gelire,%14,6’sı,  3001-

5000 arası gelire ve son olarak %17,1’i, 5000 ve üstü gelire sahiptir. 
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Tablo 5’te katılımcıların eğitim durumu yer almaktadır. Buna göre katılımcıların
mezunu olan bireylerden oluşmaktadır. 

Tablo 5 Katılımcıların Eğitim Durumu 

 Frekans 
 İlköğretim 10 

Lise 130 
Lisans 199 
Lisansüstü 71 
Toplam 410 

 
Tablo 6'da katılımcıların medeni hal durumu yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların % 49,8’i 
evli iken, %50,2’si bekârdır.  

Tablo 6 Katılımcıların Medeni Hali 

 Frekans Yüzde
 Evli 204 

Bekar 206 
Toplam 410 

 

Tablo 7'de katılımcıların meslek durumu yer almaktadır. 

Tablo 7 Katılımcıların Meslek Durumu  

 Frekans 
 Devlet memuru 

Serbest meslek 
Özel sektör 
Emekli 
Ev hanımı 
Öğrenci 
Çalışmıyor 
Diğer 
Toplam 

 

Ankete katılanların meslek durumuna göre bireylerin %25,1’ini devlet memuru, yine %25,1’nin 
öğrenci oluşturmaktadır. Serbest meslek %8,8, özel sektör % 24,6, emekli %8,8, ev hanımı % 3,2 iken 
çalışmayan bireyler %4,1’dir.    

Katılımcıların Tüketim Davranışlarının İncelenmesi 

Tablo 8’de katılımcıların bir ürünü satın almak için en çok hangi yola başvurduğunun kuşaklar 
bağlamında karşılaştırması yer almaktadır.
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Tablo 5’te katılımcıların eğitim durumu yer almaktadır. Buna göre katılımcıların çoğunluğu lisans 
mezunu olan bireylerden oluşmaktadır.  

Yüzde  Geçerli Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
2,4 2,4 2,4 

31,7 31,7 34,1 
48,5 48,5 82,7 
17,3 17,3 100,0 

100,0 100,0  

Tablo 6'da katılımcıların medeni hal durumu yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların % 49,8’i 

Yüzde Geçerli Yüzde Kümülatif Yüzde 
49,8 49,8 49,8 
50,2 50,2 100,0 

100,0 100,0  

Tablo 7'de katılımcıların meslek durumu yer almaktadır.  

 Yüzde Geçerli Yüzde 
Kümülatif 

Yüzde 
103 25,1 25,1 25,1 

36 8,8 8,8 33,9 
101 24,6 24,6 58,5 

36 8,8 8,8 67,3 
13 3,2 3,2 70,5 

103 25,1 25,1 95,6 
17 4,1 4,1 99,8 

1 ,2 ,2 100,0 
410 100,0 100,0  

Ankete katılanların meslek durumuna göre bireylerin %25,1’ini devlet memuru, yine %25,1’nin 
öğrenci oluşturmaktadır. Serbest meslek %8,8, özel sektör % 24,6, emekli %8,8, ev hanımı % 3,2 iken 

larının İncelenmesi  

Tablo 8’de katılımcıların bir ürünü satın almak için en çok hangi yola başvurduğunun kuşaklar 
bağlamında karşılaştırması yer almaktadır. 

çoğunluğu lisans 

Tablo 6'da katılımcıların medeni hal durumu yer almaktadır. Buna göre ankete katılanların % 49,8’i 

Ankete katılanların meslek durumuna göre bireylerin %25,1’ini devlet memuru, yine %25,1’nin 
öğrenci oluşturmaktadır. Serbest meslek %8,8, özel sektör % 24,6, emekli %8,8, ev hanımı % 3,2 iken 

Tablo 8’de katılımcıların bir ürünü satın almak için en çok hangi yola başvurduğunun kuşaklar 
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Tablo 8 Katılımcıların Bir Ürünü Satın Alırken Başvurdukları Yolun Kuşaklar Açısından Karşılaşt

 Z Kuşağı 
 Mağazaya giderim 

75,0%
İnternet alışveriş sitelerini 
kullanırım. 25,0%
Sosyal medya (facebook, 
instagram vb.) aracılığıyla 
satın alırım 0,0%

Toplam 12
100,0%

Bir ürünü satın almak için mağazaya gidenlerin %100’ünü Sessiz Kuşak olarak adlandırdığımız 72 yaş 
ve üstü bireyler oluşturmaktadır. Sessiz Kuşak arasında yer alan bireylerin 
ilgili internet alışveriş siteleri ya da sosyal medyayı kullanmayı hiç tercih etmedikleri tespit edilmiştir. 
Ankete katılanlar arasında 17 yaş ve altı bireylerin oluşturduğu Z Kuşağı, internet alışveriş sitelerini 
bir ürünü satın almak için %25 ile en çok tercih eden kuşaktır.

Tablo 9'da katılımcılar için bir ürünü satın almaya karar verirken en çok hangi unsurların etkili olduğu 
ile ilgili veriler yer almaktadır.  

Tablo 9. Katılımcıların Bir Ürünü Satın Almaya Karar Verirken Etkil
Karşılaştırılması  

 Z Kuşağı Y Kuşağı
Yakınların tavsiyesi 2 

16,7% 
Gazete, dergi, açık hava 
panoları vb. reklam 
mecraları 

0 

0,0% 

Televizyon ve radyo 
reklamları 

0 
0,0% 

Geçmişteki alışveriş 
deneyimlerim 

7 
58,3% 

İnternet ortamındaki 
yorumlar 

2 
16,7% 

Diğer 1 
8,3% 

Toplam 12 
100,0% 100,0%

 
Yakınların tavsiyesine en çok önem verenlerin %24,9 ile Y Kuşağı olarak adlandırdığımız 18
arası bireylerin olduğu görülmektedir. Y kuşağının özelliklerine bakıldığında aile ve arkadaşları çok 
önemseyen bir kuşak olmasının bu sonucu oluşturduğu yarg
satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. reklam mecraları ile televizyon ve 
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Katılımcıların Bir Ürünü Satın Alırken Başvurdukları Yolun Kuşaklar Açısından Karşılaşt

 Y Kuşağı X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak   Toplam 

9 181 87 29 10 316
75,0% 75,1% 77,7% 82,9% 100,0% 77,1%

3 56 25 6 0 90
25,0% 23,2% 22,3% 17,1% 0,0% 22,0%

0 4 0 0 0 

0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%

12 241 112 35 10 410
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Bir ürünü satın almak için mağazaya gidenlerin %100’ünü Sessiz Kuşak olarak adlandırdığımız 72 yaş 
ve üstü bireyler oluşturmaktadır. Sessiz Kuşak arasında yer alan bireylerin satın alacakları ürün ile 
ilgili internet alışveriş siteleri ya da sosyal medyayı kullanmayı hiç tercih etmedikleri tespit edilmiştir. 
Ankete katılanlar arasında 17 yaş ve altı bireylerin oluşturduğu Z Kuşağı, internet alışveriş sitelerini 

almak için %25 ile en çok tercih eden kuşaktır. 

Tablo 9'da katılımcılar için bir ürünü satın almaya karar verirken en çok hangi unsurların etkili olduğu 

Katılımcıların Bir Ürünü Satın Almaya Karar Verirken Etkili Olan Unsurların Kuşaklar Açısından 

Y Kuşağı X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

60 13 1 2 78 
24,9% 11,6% 2,9% 20,0% 19,0% 

7 1 0 0 8 

2,9% 0,9% 0,0% 0,0% 2,0% 

3 3 0 0 6 
1,2% 2,7% 0,0% 0,0% 1,5% 

112 69 25 7 220 
46,5% 61,6% 71,4% 70,0% 53,7% 

51 21 8 1 83 
21,2% 18,8% 22,9% 10,0% 20,2% 

8 5 1 0 15 
3,3% 4,5% 2,9% 0,0% 3,7% 

241 112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Yakınların tavsiyesine en çok önem verenlerin %24,9 ile Y Kuşağı olarak adlandırdığımız 18
arası bireylerin olduğu görülmektedir. Y kuşağının özelliklerine bakıldığında aile ve arkadaşları çok 
önemseyen bir kuşak olmasının bu sonucu oluşturduğu yargısına varılabilir. Katılımcıların tümünün 
satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. reklam mecraları ile televizyon ve 

Katılımcıların Bir Ürünü Satın Alırken Başvurdukları Yolun Kuşaklar Açısından Karşılaştırılması

 
316 

77,1% 
90 

22,0% 
4 

1,0% 

410 
100,0% 

Bir ürünü satın almak için mağazaya gidenlerin %100’ünü Sessiz Kuşak olarak adlandırdığımız 72 yaş 
satın alacakları ürün ile 

ilgili internet alışveriş siteleri ya da sosyal medyayı kullanmayı hiç tercih etmedikleri tespit edilmiştir. 
Ankete katılanlar arasında 17 yaş ve altı bireylerin oluşturduğu Z Kuşağı, internet alışveriş sitelerini 

Tablo 9'da katılımcılar için bir ürünü satın almaya karar verirken en çok hangi unsurların etkili olduğu 

i Olan Unsurların Kuşaklar Açısından 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yakınların tavsiyesine en çok önem verenlerin %24,9 ile Y Kuşağı olarak adlandırdığımız 18-37 yaş 
arası bireylerin olduğu görülmektedir. Y kuşağının özelliklerine bakıldığında aile ve arkadaşları çok 

ısına varılabilir. Katılımcıların tümünün 
satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. reklam mecraları ile televizyon ve 
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radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı görülmektedir. Bebek Patlaması Kuşağı olarak 
adlandırdığımız 53-71 yaş arası bireylerin diğer kuşaklar ile karşılaştırıldığında satın alma karar 
süreçlerinde %71,4 ile geçmişteki alışveriş deneyimleri etkili olmaktadır. İnternet ortamındaki 
yorumların satın alma karar sürecinde en az etkili olduğu kuşak, Sessiz Kuşaktır

Tablo 10'dagelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasında gıda ile ilgili 
harcamaların önem derecesine göre sıralanması ile ilgili veriler yer almaktadır. 

Tablo 10.Gıda Harcaması 

 Z Kuşağı Y Kuşağı 
 1  7 98 

 58,3% 40,7% 
2  1 31 

 8,3% 12,9% 
3  1 26 

 8,3% 10,8% 
4  1 13 

 8,3% 5,4% 
5  0 13 

 0,0% 5,4% 
6  0 17 

 0,0% 7,1% 
7  2 43 

 16,7% 17,8% 
 
Toplam 

 12 241 
 100,0% 100,0% 

 
Gelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasında gıda harcamaları Bebek 
Patlaması Kuşağı bireylerinin %71,4’ü için birinci sırada yer almaktadır. Sessiz Kuşağın %70’i, X 
Kuşağının %66,1’i, Z Kuşağının %58,3’ü, Y Kuşağının %40,7’si
bulunmaktadır. Y Kuşağının %17,8’i için gıda harcamaları yedinci sıradadır.   

Tablo 11’de kuşaklara göre geliri kullanırken giyim harcamaları önem derecesine göre sıralanması ile 
ilgili veriler yer almaktadır.  

Tablo 11. Giyim Harcaması  

 Z Kuşağı Y Kuşağı 
 1  4 28 

 33,3% 11,6% 
2  2 58 

 16,7% 24,1% 
3  1 53 

 8,3% 22,0% 
4  4 40 
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radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı görülmektedir. Bebek Patlaması Kuşağı olarak 
1 yaş arası bireylerin diğer kuşaklar ile karşılaştırıldığında satın alma karar 

süreçlerinde %71,4 ile geçmişteki alışveriş deneyimleri etkili olmaktadır. İnternet ortamındaki 
yorumların satın alma karar sürecinde en az etkili olduğu kuşak, Sessiz Kuşaktır.   

Tablo 10'dagelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasında gıda ile ilgili 
harcamaların önem derecesine göre sıralanması ile ilgili veriler yer almaktadır.  

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

74 25 7 211 
66,1% 71,4% 70,0% 51,5% 

8 6 1 47 
7,1% 17,1% 10,0% 11,5% 

13 2 1 43 
11,6% 5,7% 10,0% 10,5% 

6 0 0 20 
5,4% 0,0% 0,0% 4,9% 

3 1 0 17 
2,7% 2,9% 0,0% 4,1% 

2 0 1 20 
1,8% 0,0% 10,0% 4,9% 

6 1 0 52 
5,4% 2,9% 0,0% 12,7% 

112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasında gıda harcamaları Bebek 
Patlaması Kuşağı bireylerinin %71,4’ü için birinci sırada yer almaktadır. Sessiz Kuşağın %70’i, X 
Kuşağının %66,1’i, Z Kuşağının %58,3’ü, Y Kuşağının %40,7’si için gıda harcamaları birinci sırada 
bulunmaktadır. Y Kuşağının %17,8’i için gıda harcamaları yedinci sıradadır.    

Tablo 11’de kuşaklara göre geliri kullanırken giyim harcamaları önem derecesine göre sıralanması ile 

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

10 3 4 49 
8,9% 8,6% 40,0% 12,0% 

38 10 2 110 
33,9% 28,6% 20,0% 26,8% 

21 6 1 82 
18,8% 17,1% 10,0% 20,0% 

32 7 3 86 

radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı görülmektedir. Bebek Patlaması Kuşağı olarak 
1 yaş arası bireylerin diğer kuşaklar ile karşılaştırıldığında satın alma karar 

süreçlerinde %71,4 ile geçmişteki alışveriş deneyimleri etkili olmaktadır. İnternet ortamındaki 

Tablo 10'dagelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasında gıda ile ilgili 

Gelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasında gıda harcamaları Bebek 
Patlaması Kuşağı bireylerinin %71,4’ü için birinci sırada yer almaktadır. Sessiz Kuşağın %70’i, X 

için gıda harcamaları birinci sırada 

Tablo 11’de kuşaklara göre geliri kullanırken giyim harcamaları önem derecesine göre sıralanması ile 
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 33,3% 16,6% 
5  0 22 

 0,0% 9,1% 
6  0 24 

 0,0% 10,0% 
7  1 16 

 8,3% 6,6% 
 
Toplam  

 12 241 
 100,0% 100,0% 

 

Sessiz Kuşağın %40’ı için giyim harcamaları birinci sırada, X Kuşağının  %33,9’u için ikinci sırada, Y 
Kuşağının %22’si için üçüncü sırada ve %10’u için 
sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %11,4’ü için beşinci sırada ve %8,6’sı için yedinci sırada yer 
almaktadır 

Tablo 12'de konut harcamaları önem derecesine göre sıralanmaktadır. 

Tablo 12. Konut Harcamaları  

 Z Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı
 1  4 47 

 33,3% 19,5% 
2  2 30 

 16,7% 12,4% 
3  1 47 

 8,3% 19,5% 
4  1 32 

 8,3% 13,3% 
5  0 18 

 0,0% 7,5% 
6  0 32 

 0,0% 13,3% 
7  4 35 

 33,3% 14,5% 
 
Toplam 

 12 241 
 100,0% 100,0% 

 

Konut harcaması Sessiz Kuşağın %50’si için birinci sırada ve %20’si için altıncı sırada yer almaktadır. 
Sessiz Kuşağın %50’sinin konut harcamasını 
tutucu olduğunu ve yatırım amaçlı olarak konut harcaması yaptığını desteklemektedir. Konut 
harcaması, X Kuşağının %17’si için ikinci sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %25,7’si için üçüncü 
sırada ve %11,4’ü için beşinci sırada, Y Kuşağının %13,3’ü için dördüncü sıradadır. Konut 
harcamalarını Z Kuşağının %33,3’ü yedinci sıraya koymuştur.

Tablo 13’te kuşaklara göre geliri kullanırken sağlık harcamaları önem derecesine göre sıralanması yer 
almaktadır.  
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28,6% 20,0% 30,0% 21,0% 
7 4 0 33 

6,3% 11,4% 0,0% 8,0% 
3 2 0 29 

2,7% 5,7% 0,0% 7,1% 
1 3 0 21 

0,9% 8,6% 0,0% 5,1% 
112 35 10 410 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sessiz Kuşağın %40’ı için giyim harcamaları birinci sırada, X Kuşağının  %33,9’u için ikinci sırada, Y 
Kuşağının %22’si için üçüncü sırada ve %10’u için altıncı sırada, Z Kuşağının %33,3’ü için dördüncü 
sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %11,4’ü için beşinci sırada ve %8,6’sı için yedinci sırada yer 

Tablo 12'de konut harcamaları önem derecesine göre sıralanmaktadır.  

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

20 5 5 81 
17,9% 14,3% 50,0% 19,8% 

19 2 1 54 
17,0% 5,7% 10,0% 13,2% 

26 9 1 84 
23,2% 25,7% 10,0% 20,5% 

6 3 0 42 
5,4% 8,6% 0,0% 10,2% 

8 4 0 30 
7,1% 11,4% 0,0% 7,3% 

12 3 2 49 
10,7% 8,6% 20,0% 12,0% 

21 9 1 70 
18,8% 25,7% 10,0% 17,1% 

112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Konut harcaması Sessiz Kuşağın %50’si için birinci sırada ve %20’si için altıncı sırada yer almaktadır. 
Sessiz Kuşağın %50’sinin konut harcamasını birinci sıraya koyması, Sessiz Kuşağın finansal açıdan 
tutucu olduğunu ve yatırım amaçlı olarak konut harcaması yaptığını desteklemektedir. Konut 
harcaması, X Kuşağının %17’si için ikinci sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %25,7’si için üçüncü 

,4’ü için beşinci sırada, Y Kuşağının %13,3’ü için dördüncü sıradadır. Konut 
harcamalarını Z Kuşağının %33,3’ü yedinci sıraya koymuştur. 

Tablo 13’te kuşaklara göre geliri kullanırken sağlık harcamaları önem derecesine göre sıralanması yer 

Sessiz Kuşağın %40’ı için giyim harcamaları birinci sırada, X Kuşağının  %33,9’u için ikinci sırada, Y 
altıncı sırada, Z Kuşağının %33,3’ü için dördüncü 

sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %11,4’ü için beşinci sırada ve %8,6’sı için yedinci sırada yer 

Konut harcaması Sessiz Kuşağın %50’si için birinci sırada ve %20’si için altıncı sırada yer almaktadır. 
birinci sıraya koyması, Sessiz Kuşağın finansal açıdan 

tutucu olduğunu ve yatırım amaçlı olarak konut harcaması yaptığını desteklemektedir. Konut 
harcaması, X Kuşağının %17’si için ikinci sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %25,7’si için üçüncü 

,4’ü için beşinci sırada, Y Kuşağının %13,3’ü için dördüncü sıradadır. Konut 

Tablo 13’te kuşaklara göre geliri kullanırken sağlık harcamaları önem derecesine göre sıralanması yer 
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Tablo 13. Sağlık Harcamaları  

 Z Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı
 1 7 72 

58,3% 29,9% 
2 1 35 

8,3% 14,5% 
3 2 42 

16,7% 17,4% 
4 0 18 

0,0% 7,5% 
5 1 12 

8,3% 5,0% 
6 0 12 

0,0% 5,0% 
7 1 50 

8,3% 20,7% 
Toplam 12 241 

100,0% 100,0% 

 
Sağlık harcamaları Z Kuşağının %58,3’ü için birinci sırada yer alırken, Y Kuşağının %20,7’si için 
yedinci sırada yer almaktadır. Sağlık harcamalarını %22,9 ile ikinci sıraya Bebek Patlaması Kuşağı 
koyarken, Sessiz Kuşağın %20,0’si üçüncü sıraya koymuştur. 

Tablo 14’te kuşaklara göre geliri kullanırken eğlence harcamaları önem derecesine göre sıralanması 
yer almaktadır.  

Tablo 14. Eğlence Harcamaları 

 Z Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı
 1  2 23 

 16,7% 9,5% 
2  2 48 

 16,7% 19,9% 
3  1 42 

 8,3% 17,4% 
4  2 29 

 16,7% 12,0% 
5  3 39 

 25,0% 16,2% 
6  2 28 

 16,7% 11,6% 
7  0 32 

 0,0% 13,3% 
Toplam  12 241 

 100,0% 100,0% 100,0%
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X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

35 15 4 133 
31,3% 42,9% 40,0% 32,4% 

25 8 2 71 

22,3% 22,9% 20,0% 17,3% 

17 5 2 68 

15,2% 14,3% 20,0% 16,6% 

14 2 0 34 

12,5% 5,7% 0,0% 8,3% 

6 0 1 20 

5,4% 0,0% 10,0% 4,9% 

7 1 0 20 

6,3% 2,9% 0,0% 4,9% 

8 4 1 64 

7,1% 11,4% 10,0% 15,6% 
112 35 10 410 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sağlık harcamaları Z Kuşağının %58,3’ü için birinci sırada yer alırken, Y Kuşağının %20,7’si için 
yedinci sırada yer almaktadır. Sağlık harcamalarını %22,9 ile ikinci sıraya Bebek Patlaması Kuşağı 
koyarken, Sessiz Kuşağın %20,0’si üçüncü sıraya koymuştur.   

Tablo 14’te kuşaklara göre geliri kullanırken eğlence harcamaları önem derecesine göre sıralanması 

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak  Toplam 

11 6 3 45 
9,8% 17,1% 30,0% 11,0% 

16 5 2 73 
14,3% 14,3% 20,0% 17,8% 

31 2 2 78 
27,7% 5,7% 20,0% 19,0% 

11 6 1 49 
9,8% 17,1% 10,0% 12,0% 

18 7 1 68 
16,1% 20,0% 10,0% 16,6% 

17 4 0 51 
15,2% 11,4% 0,0% 12,4% 

8 5 1 46 
7,1% 14,3% 10,0% 11,2% 

112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Sağlık harcamaları Z Kuşağının %58,3’ü için birinci sırada yer alırken, Y Kuşağının %20,7’si için 
yedinci sırada yer almaktadır. Sağlık harcamalarını %22,9 ile ikinci sıraya Bebek Patlaması Kuşağı 

Tablo 14’te kuşaklara göre geliri kullanırken eğlence harcamaları önem derecesine göre sıralanması 
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Eğlence harcamaları Sessiz Kuşağın %30’u için birinci sırada %20’si için ikinci sırada yer almaktadır. 
Dünya savaşları gören, yokluklarla mücadele eden, eğlenceye zaman ve bütçe ayırma konusunda 
sıkıntı yaşayan Sessiz Kuşağın eğlence harcamalarına önem ver
açıklayabiliriz. X Kuşağının %27,7 si için üçüncü sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %17,1’i için 
dördüncü sırada ve %14,3’ü için yedinci, Z Kuşağının %25’i için beşinci sırada ve %16,7’si için 
altıncı sırada eğlenceye yönelik harcam

Tablo 15’te kuşaklara göre geliri kullanırken eğitim harcamaları önem derecesine göre sıralanması yer 
almaktadır.  

Tablo 15. Eğitim Harcamaları  

 Z Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı
 1  5 49 

 41,7% 20,3% 
2  1 30 

 8,3% 12,4% 
3  2 41 

 16,7% 17,0% 
4  1 30 

 8,3% 12,4% 
5  1 33 

 8,3% 13,7% 
6  2 22 

 16,7% 9,1% 
7  0 36 

 0,0% 14,9% 
 
Toplam 

 12 241 
 100,0% 100,0% 

 

Eğitim harcamaları Z Kuşağının %41,7’si için birinci sırada yer almaktadır. Z Kuşağı eğitim hayatına 
devam etmekte olan bir kuşak olduğu için eğitim harcamalarını, %41,7’sinin birinci sıraya koyduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır. Y kuşağının %14,9’u için yedinci
bakış açısı değişkenlik gösteren ve eğitimde köklü değişiklikler yapılması gerekliliğini savunan bir 
kuşaktır, bu nedenle eğitim konusunda sıralama yaparken yüzdeler değişkenlik göstermiştir. 

Tablo 16’da kuşaklara göre geliri kullanırken teknoloji harcamaları önem derecesine göre 
sıralanmıştır.   
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Eğlence harcamaları Sessiz Kuşağın %30’u için birinci sırada %20’si için ikinci sırada yer almaktadır. 
Dünya savaşları gören, yokluklarla mücadele eden, eğlenceye zaman ve bütçe ayırma konusunda 
sıkıntı yaşayan Sessiz Kuşağın eğlence harcamalarına önem vermesini özlem duygusuyla 
açıklayabiliriz. X Kuşağının %27,7 si için üçüncü sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %17,1’i için 
dördüncü sırada ve %14,3’ü için yedinci, Z Kuşağının %25’i için beşinci sırada ve %16,7’si için 
altıncı sırada eğlenceye yönelik harcamalar bulunmaktadır.  

Tablo 15’te kuşaklara göre geliri kullanırken eğitim harcamaları önem derecesine göre sıralanması yer 

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

38 12 4 108 
33,9% 34,3% 40,0% 26,3% 

19 6 2 58 
17,0% 17,1% 20,0% 14,1% 

21 8 1 73 
18,8% 22,9% 10,0% 17,8% 

9 3 1 44 
8,0% 8,6% 10,0% 10,7% 

10 1 1 46 
8,9% 2,9% 10,0% 11,2% 

7 4 1 36 
6,3% 11,4% 10,0% 8,8% 

8 1 0 45 
7,1% 2,9% 0,0% 11,0% 
112 35 10 410 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Eğitim harcamaları Z Kuşağının %41,7’si için birinci sırada yer almaktadır. Z Kuşağı eğitim hayatına 
devam etmekte olan bir kuşak olduğu için eğitim harcamalarını, %41,7’sinin birinci sıraya koyduğu 
sonucu ortaya çıkmıştır. Y kuşağının %14,9’u için yedinci sırada yer almaktadır. Y kuşağı eğitime 
bakış açısı değişkenlik gösteren ve eğitimde köklü değişiklikler yapılması gerekliliğini savunan bir 
kuşaktır, bu nedenle eğitim konusunda sıralama yaparken yüzdeler değişkenlik göstermiştir. 

göre geliri kullanırken teknoloji harcamaları önem derecesine göre 

Eğlence harcamaları Sessiz Kuşağın %30’u için birinci sırada %20’si için ikinci sırada yer almaktadır. 
Dünya savaşları gören, yokluklarla mücadele eden, eğlenceye zaman ve bütçe ayırma konusunda 

mesini özlem duygusuyla 
açıklayabiliriz. X Kuşağının %27,7 si için üçüncü sırada, Bebek Patlaması Kuşağının %17,1’i için 
dördüncü sırada ve %14,3’ü için yedinci, Z Kuşağının %25’i için beşinci sırada ve %16,7’si için 

Tablo 15’te kuşaklara göre geliri kullanırken eğitim harcamaları önem derecesine göre sıralanması yer 

Eğitim harcamaları Z Kuşağının %41,7’si için birinci sırada yer almaktadır. Z Kuşağı eğitim hayatına 
devam etmekte olan bir kuşak olduğu için eğitim harcamalarını, %41,7’sinin birinci sıraya koyduğu 

Y kuşağı eğitime 
bakış açısı değişkenlik gösteren ve eğitimde köklü değişiklikler yapılması gerekliliğini savunan bir 
kuşaktır, bu nedenle eğitim konusunda sıralama yaparken yüzdeler değişkenlik göstermiştir.  

göre geliri kullanırken teknoloji harcamaları önem derecesine göre 
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Tablo 16. Teknoloji Harcamaları  

 Z Kuşağı Y Kuşağı X Kuşağı
 1  2 38 

 16,7% 15,8% 
2  1 28 

 8,3% 11,6% 
3  2 42 

 16,7% 17,4% 
4  2 27 

 16,7% 11,2% 
5  1 26 

 8,3% 10,8% 
6  4 29 

 33,3% 12,0% 
7  0 51 

 0,0% 21,2% 
 
Toplam 

 12 241 
 100,0% 100,0% 

 

Z Kuşağının teknolojinin içine doğmuş olması teknolojiye önem vermesini destekleyen bir unsur 
olmuştur. Z Kuşağının teknolojik ürünlerle ilgili 
Sessiz Kuşağın %30’u için teknolojik harcamaların birinci sırada yer aldığı görülmüştür. Bu durumu 
açıklarken teknolojik ürünlerin tüketim harcamalarında ön sıralarda yer almasının bütçeyle doğrudan 
ilgili olduğunu söylenebilir. Bu ürünler içinde barındırdıkları teknolojiler sebebiyle pahalı ürünlerdir. 
Z Kuşağı bireyleri teknolojik ürünleri satın almak için yeterli bütçeye sahip değildir

Katılımcıların İnternet Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi 

Yeni medya kullanımı kuşaklar arası farklılıkları ortaya koymada önemli bir belirleyici unsurdur. Bu 
nedenle kuşakların medya kullanım pratiklerindeki değişimi belirlemek amacıyla internet ve sosyal 
medya kullanımlarıyla ilgili ayrıntılı sorular sorulmuştur.

Tablo 17’dekuşaklara göre internetin ne zamandan beri kullanıldığı incelenmiştir. 

Tablo 17. İnternetin Kullanma Zamanı Bilgisinin Kuşaklar Açısından İncelenmesi

 Z Kuşağı Y Kuşağı
1 yıldan az  0 

 0,0% 0,0%
2-5 yıl  arası  4 

 33,3% 11,2%
6-9 yıl arası  5 

 41,7% 28,2%
10 yıl üzeri  3 

 25,0% 60,6%
Toplam  12 

 100,0% 100,0%
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X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

14 8 3 65 
12,5% 22,9% 30,0% 15,9% 

17 2 1 49 
15,2% 5,7% 10,0% 12,0% 

20 4 1 69 
17,9% 11,4% 10,0% 16,8% 

7 5 0 41 
6,3% 14,3% 0,0% 10,0% 

11 3 1 42 
9,8% 8,6% 10,0% 10,2% 

17 7 1 58 
15,2% 20,0% 10,0% 14,1% 

26 6 3 86 
23,2% 17,1% 30,0% 21,0% 

112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Z Kuşağının teknolojinin içine doğmuş olması teknolojiye önem vermesini destekleyen bir unsur 
olmuştur. Z Kuşağının teknolojik ürünlerle ilgili harcamasının birinci sırada yer almasını beklenirken, 
Sessiz Kuşağın %30’u için teknolojik harcamaların birinci sırada yer aldığı görülmüştür. Bu durumu 
açıklarken teknolojik ürünlerin tüketim harcamalarında ön sıralarda yer almasının bütçeyle doğrudan 

ili olduğunu söylenebilir. Bu ürünler içinde barındırdıkları teknolojiler sebebiyle pahalı ürünlerdir. 
Z Kuşağı bireyleri teknolojik ürünleri satın almak için yeterli bütçeye sahip değildir 

Katılımcıların İnternet Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi  

ni medya kullanımı kuşaklar arası farklılıkları ortaya koymada önemli bir belirleyici unsurdur. Bu 
nedenle kuşakların medya kullanım pratiklerindeki değişimi belirlemek amacıyla internet ve sosyal 
medya kullanımlarıyla ilgili ayrıntılı sorular sorulmuştur. 

Tablo 17’dekuşaklara göre internetin ne zamandan beri kullanıldığı incelenmiştir.  

İnternetin Kullanma Zamanı Bilgisinin Kuşaklar Açısından İncelenmesi 

Y Kuşağı X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

0 1 2 4 7 
0,0% 0,9% 5,7% 40,0% 1,7% 

27 4 6 0 41 
11,2% 3,6% 17,1% 0,0% 10,0% 

68 18 6 2 99 
28,2% 16,1% 17,1% 20,0% 24,1% 

146 89 21 4 263 
60,6% 79,5% 60,0% 40,0% 64,1% 

241 112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Z Kuşağının teknolojinin içine doğmuş olması teknolojiye önem vermesini destekleyen bir unsur 
harcamasının birinci sırada yer almasını beklenirken, 

Sessiz Kuşağın %30’u için teknolojik harcamaların birinci sırada yer aldığı görülmüştür. Bu durumu 
açıklarken teknolojik ürünlerin tüketim harcamalarında ön sıralarda yer almasının bütçeyle doğrudan 

ili olduğunu söylenebilir. Bu ürünler içinde barındırdıkları teknolojiler sebebiyle pahalı ürünlerdir. 

ni medya kullanımı kuşaklar arası farklılıkları ortaya koymada önemli bir belirleyici unsurdur. Bu 
nedenle kuşakların medya kullanım pratiklerindeki değişimi belirlemek amacıyla internet ve sosyal 
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İnterneti 10 yıl ve üzeri zamandır kullanan katılımcılar X Kuşağı bireyleridir. X kuşağı teknolojiyle 
sonradan tanışmasına rağmen becerikli, ortama uyabilen ve girişimci 
sağlamıştır. İnterneti 1 yıldan az zamandır kullananlar Sessiz Kuşak bireyleridir. Sessiz Kuşak diğer 
kuşakların içinde internetle en geç tanışan kuşaktır.

Tablo 18’de internete genellikle hangi teknolojik ürünü kullanarak bağ
almaktadır.  

Tablo 18. İnternete Bağlanırken Kullanılan Teknolojik Ürünün Kuşaklar Açısından İncelenmesi 

 Z Kuşağı Y Kuşağı 
Bilgisayar 2 40 

16,7% 16,6% 
Akıllı telefon 8 199 

66,7% 82,6% 
Tablet 2 0 

16,7% 0,0% 
Diğer 0 2 

0,0% 0,8% 
Toplam 12 241 

100,0% 100,0% 

 

Katılımcıların %50'sinin bilgisayar yanıtı ile bilgisayarı en çok tercih eden Sessiz Kuşaktır. Sessiz 
Kuşak için bilgisayar kullanımının akıllı telefona göre basit bir şekilde 
olmuştur. İnternete akıllı telefondan en çok bağlanan katılımcılar ise Y Kuşağı bireylerinden 
oluşmaktadır. 

Tablo 19'da Bir günde ne kadar zamanı internette geçirildiği kuşaklar açısından incelenmiştir. 

Tablo 19. Bir Günde Ne Kadar Zamanın İnternette Geçirildiğinin Kuşaklar Açısından İncelenmesi 

 Z Kuşağı Y Kuşağı

30 dakikadan az 2 
16,7% 2,1%

31-60 dakika 3 
25,0% 22,8%

61-90 dakika 2 
16,7% 26,6%

91-120 dakika 2 
16,7% 18,3%

120 dakikadan 
fazla 

3 
25,0% 30,3%

Toplam 12 
100,0% 100,0%

 

İnternette bir günde 30 dakikadan az zaman geçirenler %40 ile Sessiz Kuşaktır. İnternette 120 
dakikadan fazla zaman geçiren %32,1 ile X Kuşağı bireyleridir. Z Kuşağının 120 dakikadan fazla 
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İnterneti 10 yıl ve üzeri zamandır kullanan katılımcılar X Kuşağı bireyleridir. X kuşağı teknolojiyle 
sonradan tanışmasına rağmen becerikli, ortama uyabilen ve girişimci özellikleriyle internete uyum 
sağlamıştır. İnterneti 1 yıldan az zamandır kullananlar Sessiz Kuşak bireyleridir. Sessiz Kuşak diğer 
kuşakların içinde internetle en geç tanışan kuşaktır. 

Tablo 18’de internete genellikle hangi teknolojik ürünü kullanarak bağlandıkları ile ilgili veriler yer 

İnternete Bağlanırken Kullanılan Teknolojik Ürünün Kuşaklar Açısından İncelenmesi  

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak Toplam 

28 14 5 89 
25,0% 40,0% 50,0% 21,7% 

79 17 3 306 
70,5% 48,6% 30,0% 74,6% 

3 4 0 9 
2,7% 11,4% 0,0% 2,2% 

2 0 2 6 
1,8% 0,0% 20,0% 1,5% 

112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Katılımcıların %50'sinin bilgisayar yanıtı ile bilgisayarı en çok tercih eden Sessiz Kuşaktır. Sessiz 
Kuşak için bilgisayar kullanımının akıllı telefona göre basit bir şekilde gerçekleşmesi bu oranda etkili 
olmuştur. İnternete akıllı telefondan en çok bağlanan katılımcılar ise Y Kuşağı bireylerinden 

Tablo 19'da Bir günde ne kadar zamanı internette geçirildiği kuşaklar açısından incelenmiştir. 

e Kadar Zamanın İnternette Geçirildiğinin Kuşaklar Açısından İncelenmesi  

Y Kuşağı X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak  Toplam 

5 6 0 4 17 
2,1% 5,4% 0,0% 40,0% 4,1% 

55 28 15 2 103 
22,8% 25,0% 42,9% 20,0% 25,1% 

64 26 9 3 104 
26,6% 23,2% 25,7% 30,0% 25,4% 

44 16 7 1 70 
18,3% 14,3% 20,0% 10,0% 17,1% 

73 36 4 0 116 
30,3% 32,1% 11,4% 0,0% 28,3% 

241 112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

İnternette bir günde 30 dakikadan az zaman geçirenler %40 ile Sessiz Kuşaktır. İnternette 120 
dakikadan fazla zaman geçiren %32,1 ile X Kuşağı bireyleridir. Z Kuşağının 120 dakikadan fazla 

İnterneti 10 yıl ve üzeri zamandır kullanan katılımcılar X Kuşağı bireyleridir. X kuşağı teknolojiyle 
özellikleriyle internete uyum 

sağlamıştır. İnterneti 1 yıldan az zamandır kullananlar Sessiz Kuşak bireyleridir. Sessiz Kuşak diğer 

landıkları ile ilgili veriler yer 

Katılımcıların %50'sinin bilgisayar yanıtı ile bilgisayarı en çok tercih eden Sessiz Kuşaktır. Sessiz 
gerçekleşmesi bu oranda etkili 

olmuştur. İnternete akıllı telefondan en çok bağlanan katılımcılar ise Y Kuşağı bireylerinden 

Tablo 19'da Bir günde ne kadar zamanı internette geçirildiği kuşaklar açısından incelenmiştir.  

İnternette bir günde 30 dakikadan az zaman geçirenler %40 ile Sessiz Kuşaktır. İnternette 120 
dakikadan fazla zaman geçiren %32,1 ile X Kuşağı bireyleridir. Z Kuşağının 120 dakikadan fazla 
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internette zaman geçirme oranları %25’dir. 120 dakikadan fazla inte
beklenen Z kuşağının, aileler tarafından getirilen internet sınırlamalarına maruz kaldığı yargısına 
varılabilir. 

Tablo 20'de internete bağlanıldığında ilk girilen sitenin ne olduğu kuşaklar açısından incelenmiştir. 

Tablo 20. İnternete Bağlanıldığında İlk Girilen Sitenin Kuşaklar Açısından Karşılaştırılması  

 Z Kuşağı Y Kuşağı 
Gazete 0 46 

0,0% 19,1% 
TV 0 1 

0,0% 0,4% 
Bankacılık 0 3 

0,0% 1,2% 
Alışveriş 0 8 

0,0% 3,3% 
Facebook 1 47 

8,3% 19,5% 
Twitter 0 6 

0,0% 2,5% 
Instagram 5 97 

41,7% 40,2% 
Youtube 5 14 

41,7% 5,8% 
Diğer 1 19 

8,3% 7,9% 
 
Toplam 

12 241 
100,0% 100,0% 

 

İnternete bağlandığında ilk gazete sayfası açan katılımcılardan en fazla yüzdeye %34,8 ile X 
Kuşağının bireyleri sahiptir. İlk bankacılık ile ilgili sayfaları açan katılımcılar ise 
bireyleridir ve oranları %10’dur. Sessiz Kuşak mensuplarının bankacılık ile ilgili sayfaları açmasında, 
finansal güvence konusunda büyük bir arzu içerisinde olması etkilidir. Bebek Patlaması Kuşağı 
bireyleri %57,1 ile en çok facebook sayfasını
sayfasında sosyal gündemi takip etmektedir. Özellikle çocukları olan Y Kuşağını ve arkadaşlarını 
takip etmek amacıyla facebook kullanmaktadır. Instagram ve youtube sayfalarını ilk açanlar ise %41,7 
yüzdeleri ile Z Kuşağı bireyleridir. 

Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi  

Tablo 21'de düzenli olarak kullanılan sosyal medya mecrasının kuşaklar açısından karşılaştırılması yer 
almaktadır.  

Tablo 21. Düzenli Olarak Kullanılan Sosyal Med
Karşılaştırılması  
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internette zaman geçirme oranları %25’dir. 120 dakikadan fazla internette zaman geçirmesi daha çok 
beklenen Z kuşağının, aileler tarafından getirilen internet sınırlamalarına maruz kaldığı yargısına 

Tablo 20'de internete bağlanıldığında ilk girilen sitenin ne olduğu kuşaklar açısından incelenmiştir. 

İnternete Bağlanıldığında İlk Girilen Sitenin Kuşaklar Açısından Karşılaştırılması   

X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak  Toplam 

39 10 2 97 
34,8% 28,6% 20,0% 23,7% 

0 0 0 1 
0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 

2 1 1 7 
1,8% 2,9% 10,0% 1,7% 

0 0 0 8 
0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 

31 20 3 102 
27,7% 57,1% 30,0% 24,9% 

2 1 0 9 
1,8% 2,9% 0,0% 2,2% 

19 0 0 121 
17,0% 0,0% 0,0% 29,5% 

2 0 1 22 
1,8% 0,0% 10,0% 5,4% 

17 3 3 43 
15,2% 8,6% 30,0% 10,5% 

112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

İnternete bağlandığında ilk gazete sayfası açan katılımcılardan en fazla yüzdeye %34,8 ile X 
Kuşağının bireyleri sahiptir. İlk bankacılık ile ilgili sayfaları açan katılımcılar ise 
bireyleridir ve oranları %10’dur. Sessiz Kuşak mensuplarının bankacılık ile ilgili sayfaları açmasında, 
finansal güvence konusunda büyük bir arzu içerisinde olması etkilidir. Bebek Patlaması Kuşağı 
bireyleri %57,1 ile en çok facebook sayfasını açmaktadır. Bebek Patlaması Kuşağı, facebook 
sayfasında sosyal gündemi takip etmektedir. Özellikle çocukları olan Y Kuşağını ve arkadaşlarını 
takip etmek amacıyla facebook kullanmaktadır. Instagram ve youtube sayfalarını ilk açanlar ise %41,7 

 

Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi   

Tablo 21'de düzenli olarak kullanılan sosyal medya mecrasının kuşaklar açısından karşılaştırılması yer 

Düzenli Olarak Kullanılan Sosyal Medya Mecrasının Kuşaklar Açısından 

rnette zaman geçirmesi daha çok 
beklenen Z kuşağının, aileler tarafından getirilen internet sınırlamalarına maruz kaldığı yargısına 

Tablo 20'de internete bağlanıldığında ilk girilen sitenin ne olduğu kuşaklar açısından incelenmiştir.  

İnternete bağlandığında ilk gazete sayfası açan katılımcılardan en fazla yüzdeye %34,8 ile X 
Kuşağının bireyleri sahiptir. İlk bankacılık ile ilgili sayfaları açan katılımcılar ise Sessiz Kuşak 
bireyleridir ve oranları %10’dur. Sessiz Kuşak mensuplarının bankacılık ile ilgili sayfaları açmasında, 
finansal güvence konusunda büyük bir arzu içerisinde olması etkilidir. Bebek Patlaması Kuşağı 

açmaktadır. Bebek Patlaması Kuşağı, facebook 
sayfasında sosyal gündemi takip etmektedir. Özellikle çocukları olan Y Kuşağını ve arkadaşlarını 
takip etmek amacıyla facebook kullanmaktadır. Instagram ve youtube sayfalarını ilk açanlar ise %41,7 

Tablo 21'de düzenli olarak kullanılan sosyal medya mecrasının kuşaklar açısından karşılaştırılması yer 
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 Z Kuşağı Y Kuşağı
 Facebook 2 70

16,7% 29,0%
Twitter 0 10

0,0% 4,1%
Instagram 5 136

41,7% 56,4%
Youtube 5 15

41,7% 6,2%
Diğer 0 10

0,0% 4,1%
Toplam 12 241

100,0% 100,0%

 

Bebek Patlaması Kuşağı %88,6 ile facebook yanıtını vermiştir. Tablodan facebook kullanımın yaşa 
bağlı olarak artış gösterdiği görülmektedir. Y 
kullanırken, %41,7 ile Z Kuşağı youtubeu düzenli olarak kullanmaktadır. Sessiz Kuşak bireylerinin 
instagram, twitter ve youtube sosyal mecralardan hiçbirini düzenli olarak kullanmadığı tespit 
edilmiştir. 

Tablo 22'de alınması düşünülen ürün ile ilgili sosyal medyada araştırma yapmanın kuşaklarla ilişkisi 
yer almaktadır.  

Tablo 22. Sosyal Medyada Ürün Araştırmasının Kuşaklarla İlişkisi

 Z Kuşağı Y Kuşağı
kesinlikle katılıyorum 4 

33,3% 39,8%
katılıyorum 6 

50,0% 34,9%
kararsızım 1 

8,3% 11,6%
katılmıyorum 0 

0,0% 8,3%
kesinlikle katılmıyorum 1 

8,3% 5,4%
Toplam 12 

100,0% 100,0%

 

Y Kuşağının %39,8’i ‘kesinlikle katılıyorum’, Z Kuşağının %50’si ‘katılıyorum’, X Kuşağının 
%13,4’ü ‘kararsızım’, %21,4’ü ‘katılmıyorum’, 
demiştir. 

Tablo 23'te satın alınacak ürün ile ilgili sanal gruplardan görüş sormanın kuşaklarla ilişkisi yer 
almaktadır.  
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Y Kuşağı X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak  Toplam 

70 64 31 8 175 
29,0% 57,1% 88,6% 80,0% 42,7% 

10 5 1 0 16 
4,1% 4,5% 2,9% 0,0% 3,9% 

136 33 3 0 177 
56,4% 29,5% 8,6% 0,0% 43,2% 

15 6 0 0 26 
6,2% 5,4% 0,0% 0,0% 6,3% 

10 4 0 2 16 
4,1% 3,6% 0,0% 20,0% 3,9% 

241 112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bebek Patlaması Kuşağı %88,6 ile facebook yanıtını vermiştir. Tablodan facebook kullanımın yaşa 
bağlı olarak artış gösterdiği görülmektedir. Y Kuşağı instagramı %56,4 oranıyla düzenli olarak 
kullanırken, %41,7 ile Z Kuşağı youtubeu düzenli olarak kullanmaktadır. Sessiz Kuşak bireylerinin 
instagram, twitter ve youtube sosyal mecralardan hiçbirini düzenli olarak kullanmadığı tespit 

o 22'de alınması düşünülen ürün ile ilgili sosyal medyada araştırma yapmanın kuşaklarla ilişkisi 

Sosyal Medyada Ürün Araştırmasının Kuşaklarla İlişkisi 

Y Kuşağı X Kuşağı 

Bebek 
Patlaması 

Kuşağı 
Sessiz 
Kuşak         Toplam 

96 27 13 2 142 
39,8% 24,1% 37,1% 20,0% 34,6% 

84 34 10 3 137 
34,9% 30,4% 28,6% 30,0% 33,4% 

28 15 4 0 48 
11,6% 13,4% 11,4% 0,0% 11,7% 

20 24 5 0 49 
8,3% 21,4% 14,3% 0,0% 12,0% 

13 12 3 5 34 
5,4% 10,7% 8,6% 50,0% 8,3% 

241 112 35 10 410 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Y Kuşağının %39,8’i ‘kesinlikle katılıyorum’, Z Kuşağının %50’si ‘katılıyorum’, X Kuşağının 
%13,4’ü ‘kararsızım’, %21,4’ü ‘katılmıyorum’, Sessiz Kuşağın ise %50’si ‘kesinlikle katılmıyorum’ 

Tablo 23'te satın alınacak ürün ile ilgili sanal gruplardan görüş sormanın kuşaklarla ilişkisi yer 

Bebek Patlaması Kuşağı %88,6 ile facebook yanıtını vermiştir. Tablodan facebook kullanımın yaşa 
Kuşağı instagramı %56,4 oranıyla düzenli olarak 

kullanırken, %41,7 ile Z Kuşağı youtubeu düzenli olarak kullanmaktadır. Sessiz Kuşak bireylerinin 
instagram, twitter ve youtube sosyal mecralardan hiçbirini düzenli olarak kullanmadığı tespit 

o 22'de alınması düşünülen ürün ile ilgili sosyal medyada araştırma yapmanın kuşaklarla ilişkisi 

Y Kuşağının %39,8’i ‘kesinlikle katılıyorum’, Z Kuşağının %50’si ‘katılıyorum’, X Kuşağının 
Sessiz Kuşağın ise %50’si ‘kesinlikle katılmıyorum’ 

Tablo 23'te satın alınacak ürün ile ilgili sanal gruplardan görüş sormanın kuşaklarla ilişkisi yer 
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Tablo 23. Satın Alınacak Ürün İle İlgili Sanal Gruplardan Görüş Sormanın Kuşaklarl

 Z Kuşağı Y Kuşağı
kesinlikle katılıyorum 3 

25,0% 15,4%
katılıyorum 2 

16,7% 23,2%
kararsızım 2 

16,7% 16,6%
katılmıyorum 3 

25,0% 24,5%
kesinlikle katılmıyorum 2 

16,7% 20,3%
Toplam  12 241

100,0% 100,0%

 

Z Kuşağının %25’i ‘kesinlikle katılıyorum’ derken Sessiz Kuşağın %50’si ‘kesinlikle katılmıyorum’ 
demiştir. X Kuşağının %24,1’i ‘katılıyorum’, 
vermiştir. 

SONUÇ 

Tüketim kültürü yeni bir sosyal ilişkiler boyutu olarak düşünülse de uzun bir modernleşme ve 
sanayileşme sürecinin sonucunda belirlenen şartların bir parçasıdır. Modern rasyonelleşme 
toplumsallaşmanın etkisini azaltarak bireyi toplumla karşı karşıya getirmiştir. Toplumsallıktan ayrışan 
bireyler yeni bir toplumsal sistemin içerisinde varlık göstermeye başlamıştır. Sanayileşme ile etkililiği 
artan toplumsal güçler birey üzerindeki etkinliğin
bireyin emeği üzerinde etkinliği olan sistem, tüketim çağında refah, ürün ve hizmetlerin fazlalaşması 
ile birlikte bireyin tüm yaşam alanı üzerinde etkinliğini genişletmiştir (Gültekin, 2007: 94).

Bireylerin tüm yaşamını etkisi altına alan tüketim unsuru insan davranışına şekil vermektedir. Satın 
alma davranışları değişiklik gösteren bireyler ait oldukları kuşağın özelliklerine bağlı olarak hareket 
etmektedir. İşletmeler bu kuşakların özellikleri ve satın
ve hizmetlerini tüketiciyle buluşturma konusunda verimli bir yol izleyeceklerdir.  

Araştırmanın amacı kuşakların tüketim davranışlarında ortaya çıkan farklılıkları ortaya koymaktır. 
Teknoloji kullanımının kuşaklara göre önemli farklılıkları olduğu için araştırmada ayrıca kuşakların 
internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek de amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini Sessiz Kuşak (1925
(1965-1979), Y Kuşağı (1980-1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireyler oluşturmaktadır. 
Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. Buna göre ankete 
katılanların çoğunluğunu 18-37 yaş grubu (Y Kuşağı) ile 
oluşturmaktadır. Ankete Y Kuşağından 241 kişi, X Kuşağından 112 kişi, Bebek Patlaması Kuşağından 
35 kişi, Z Kuşağından 12 kişi ve Sessiz Kuşaktan 10 kişi katılım sağlamıştır.
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Satın Alınacak Ürün İle İlgili Sanal Gruplardan Görüş Sormanın Kuşaklarla İlişkisi  

 

ToplamY Kuşağı X Kuşağı 
Bebek Patlaması 

Kuşağı Sessiz Kuşak  
37 8 6 0 

15,4% 7,1% 17,1% 0,0% 13,2%
56 27 6 2 

23,2% 24,1% 17,1% 20,0% 22,7%
40 20 6 0 

16,6% 17,9% 17,1% 0,0% 16,6%
59 34 8 3 

24,5% 30,4% 22,9% 30,0% 26,1%
49 23 9 5 

20,3% 20,5% 25,7% 50,0% 21,5%
241 112 35 10 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Z Kuşağının %25’i ‘kesinlikle katılıyorum’ derken Sessiz Kuşağın %50’si ‘kesinlikle katılmıyorum’ 
demiştir. X Kuşağının %24,1’i ‘katılıyorum’, %17,9 ‘kararsızım’, %30,4’ü ‘katılmıyorum’ yanıtını 

Tüketim kültürü yeni bir sosyal ilişkiler boyutu olarak düşünülse de uzun bir modernleşme ve 
sanayileşme sürecinin sonucunda belirlenen şartların bir parçasıdır. Modern rasyonelleşme 

umsallaşmanın etkisini azaltarak bireyi toplumla karşı karşıya getirmiştir. Toplumsallıktan ayrışan 
bireyler yeni bir toplumsal sistemin içerisinde varlık göstermeye başlamıştır. Sanayileşme ile etkililiği 
artan toplumsal güçler birey üzerindeki etkinliğini giderek fazlalaştırmıştır. Sanayi çağında daha çok 
bireyin emeği üzerinde etkinliği olan sistem, tüketim çağında refah, ürün ve hizmetlerin fazlalaşması 
ile birlikte bireyin tüm yaşam alanı üzerinde etkinliğini genişletmiştir (Gültekin, 2007: 94).

erin tüm yaşamını etkisi altına alan tüketim unsuru insan davranışına şekil vermektedir. Satın 
alma davranışları değişiklik gösteren bireyler ait oldukları kuşağın özelliklerine bağlı olarak hareket 
etmektedir. İşletmeler bu kuşakların özellikleri ve satın alma davranışları bilgisine sahip oldukça, ürün 
ve hizmetlerini tüketiciyle buluşturma konusunda verimli bir yol izleyeceklerdir.   

Araştırmanın amacı kuşakların tüketim davranışlarında ortaya çıkan farklılıkları ortaya koymaktır. 
uşaklara göre önemli farklılıkları olduğu için araştırmada ayrıca kuşakların 

internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek de amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini Sessiz Kuşak (1925-1945), Bebek Patlaması Kuşağı (1946-1964), X Kuşağı 
1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireyler oluşturmaktadır. 

Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. Buna göre ankete 
37 yaş grubu (Y Kuşağı) ile 38-52 yaş grubu  (X Kuşağı) 

oluşturmaktadır. Ankete Y Kuşağından 241 kişi, X Kuşağından 112 kişi, Bebek Patlaması Kuşağından 
35 kişi, Z Kuşağından 12 kişi ve Sessiz Kuşaktan 10 kişi katılım sağlamıştır. 

Toplam 
54 

13,2% 
93 

22,7% 
68 

16,6% 
107 

26,1% 
88 

21,5% 
410 

100,0% 

Z Kuşağının %25’i ‘kesinlikle katılıyorum’ derken Sessiz Kuşağın %50’si ‘kesinlikle katılmıyorum’ 
%17,9 ‘kararsızım’, %30,4’ü ‘katılmıyorum’ yanıtını 

Tüketim kültürü yeni bir sosyal ilişkiler boyutu olarak düşünülse de uzun bir modernleşme ve 
sanayileşme sürecinin sonucunda belirlenen şartların bir parçasıdır. Modern rasyonelleşme 

umsallaşmanın etkisini azaltarak bireyi toplumla karşı karşıya getirmiştir. Toplumsallıktan ayrışan 
bireyler yeni bir toplumsal sistemin içerisinde varlık göstermeye başlamıştır. Sanayileşme ile etkililiği 

i giderek fazlalaştırmıştır. Sanayi çağında daha çok 
bireyin emeği üzerinde etkinliği olan sistem, tüketim çağında refah, ürün ve hizmetlerin fazlalaşması 
ile birlikte bireyin tüm yaşam alanı üzerinde etkinliğini genişletmiştir (Gültekin, 2007: 94). 

erin tüm yaşamını etkisi altına alan tüketim unsuru insan davranışına şekil vermektedir. Satın 
alma davranışları değişiklik gösteren bireyler ait oldukları kuşağın özelliklerine bağlı olarak hareket 

alma davranışları bilgisine sahip oldukça, ürün 

Araştırmanın amacı kuşakların tüketim davranışlarında ortaya çıkan farklılıkları ortaya koymaktır. 
uşaklara göre önemli farklılıkları olduğu için araştırmada ayrıca kuşakların 

internet ve sosyal medyayı tüketim faaliyetinde kullanım farklılıklarını tespit etmek de amaçlanmıştır. 

1964), X Kuşağı 
1999), Z Kuşağı (2000 ve sonrası doğan) bireyler oluşturmaktadır. 

Kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 410 kişiye anket uygulanmıştır. Buna göre ankete 
52 yaş grubu  (X Kuşağı) 

oluşturmaktadır. Ankete Y Kuşağından 241 kişi, X Kuşağından 112 kişi, Bebek Patlaması Kuşağından 
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Anket sonucunda elde edilen verileri ana hatlarıyla ö
kuşaklar arasında temel tüketim alanlarına göre ve yeni medya kullanımı pratiklerine göre nasıl 
değiştiği bilgisi işletmelerin günümüz tüketicisini analiz edebilmesine olanak sağlayacaktır. Buna 
göre;  

 Katılımcıların tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, bir ürünü satın almak için başvurulan 
yolun kuşaklar bağlamında farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sessiz Kuşak bir ürünü 
satın almak için mağazaya gitmeyi daha fazla tercih etmekte, internet al
da sosyal medyayı kullanmamaktadır. Z Kuşağı bir ürünü satın almak için internet 
alışveriş sitelerini en çok tercih eden kuşaktır. 

 Bir ürünü satın almaya karar verirken yakınların tavsiyesine en çok önem veren Y 
Kuşağıdır. Bebek Patlaması Kuşağının satın alma karar sürecinde geçmişteki alışveriş 
deneyimleri etkili olmaktadır. İnternet ortamındaki yorumların satın alma karar sürecinde 
en az etkili olduğu kuşak, Sessiz Kuşaktır. 

 Katılımcıların tümünün satın alma karar süreçlerinde gaze
reklam mecraları ile televizyon ve radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı 
görülmektedir. 

 Gelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasına kuşaklar 
açısından bakıldığında eğitim harcamalarını
yedinci sırada yer aldığı görülmektedir.  

 Katılımcıların internet kullanım alışkanlıklarına bakıldığında interneti 10 yıl ve üzeri 
zamandır kullanan kuşak, X Kuşağıdır. İnterneti 1 yıldan az zamandır kullananl
Kuşak bireyleridir. Sessiz Kuşak diğer kuşakların içinde internetle en geç tanışan kuşaktır.

 Sessiz Kuşak internete bağlanırken bilgisayarı en çok tercih eden kuşaktır. İnternete akıllı 
telefondan en çok bağlanan katılımcılar ise Y Kuşağı bireyle

 Birgünde ne kadar zamanın internette geçirildiği kuşaklar açısından incelendiğinde 
internette birgünde, en az zaman geçirenler 
geçirenler X Kuşağı bireyleridir.  

 İnternete bağlandığında ilk
internete bağlandığında ilk gazette sayfası açan katılımcılar X Kuşağının bireyleri
bankacılık ile ilgili sayfaları açan katılımcılar ise Sessiz Kuşak bireyleridir
Patlaması Kuşağı bireyleri en çok facebook sayfasını açmaktadır. Instagram ve youtube 
sayfalarını ilk açanlar ise Z Kuşağı bireyleridir.

 Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıklarında, düzenli olarak kullanılan sosyal 
medya mecrası kuşaklar açısından karşılaştırı
daha çok facebook yanıtını vermiştir. Facebook kullanımının yaşa bağlı olarak artış 
gösterdiği görülmektedir. Y Kuşağı instagramı düzenli olarak kullanırken, Z Kuşağı 
youtube’u düzenli olarak kullanmaktadır. Sessiz
youtube sosyal mecralarından hiçbirini düzenli olarak kullanmadığı tespit edilmiştir. 

 Satın alınacak ürün ile ilgili sanal gruplardan görüş sorma durumuna Z Kuşağı ‘kesinlikle 
katılıyorum’ derken, Sessiz Kuşak ‘ke

Küreselleşen dünyada tüketici, yeni iletişim teknolojilerinin de gelişimiyle geleneksel mecralardaki 
edilgen konumundan sıyrılıp, internet ve sosyal medya ortamlarıyla etken bir konuma gelmiştir. 
Tüketiciler satın almak istedikleri ya da satın alma niyetine sahip oldukları ürünler hakkında internet 
ortamındaki bilgileri takip ederek karar aşamasına geçmektedir. Tüketicinin bu kararında, internet 
ortamının öneminin farkında olan işletmeler kendilerini dijital ortamda var etm
parçası olmak için aktif bir yapı sergilemektedir. İşletmeler hedef kitleye ulaşabilmek için onları çok 
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Anket sonucunda elde edilen verileri ana hatlarıyla özetlemek mümkündür. Tüketim davranışlarının 
kuşaklar arasında temel tüketim alanlarına göre ve yeni medya kullanımı pratiklerine göre nasıl 
değiştiği bilgisi işletmelerin günümüz tüketicisini analiz edebilmesine olanak sağlayacaktır. Buna 

Katılımcıların tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, bir ürünü satın almak için başvurulan 
yolun kuşaklar bağlamında farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sessiz Kuşak bir ürünü 
satın almak için mağazaya gitmeyi daha fazla tercih etmekte, internet alışveriş sitelerini ya 
da sosyal medyayı kullanmamaktadır. Z Kuşağı bir ürünü satın almak için internet 
alışveriş sitelerini en çok tercih eden kuşaktır.  
Bir ürünü satın almaya karar verirken yakınların tavsiyesine en çok önem veren Y 

aması Kuşağının satın alma karar sürecinde geçmişteki alışveriş 
deneyimleri etkili olmaktadır. İnternet ortamındaki yorumların satın alma karar sürecinde 
en az etkili olduğu kuşak, Sessiz Kuşaktır.  
Katılımcıların tümünün satın alma karar süreçlerinde gazete, dergi, açık hava panoları vb. 
reklam mecraları ile televizyon ve radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı 

Gelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasına kuşaklar 
açısından bakıldığında eğitim harcamalarının Z Kuşağı için birinci sırada; Y kuşağ
yedinci sırada yer aldığı görülmektedir.   
Katılımcıların internet kullanım alışkanlıklarına bakıldığında interneti 10 yıl ve üzeri 
zamandır kullanan kuşak, X Kuşağıdır. İnterneti 1 yıldan az zamandır kullananl
Kuşak bireyleridir. Sessiz Kuşak diğer kuşakların içinde internetle en geç tanışan kuşaktır.
Sessiz Kuşak internete bağlanırken bilgisayarı en çok tercih eden kuşaktır. İnternete akıllı 
telefondan en çok bağlanan katılımcılar ise Y Kuşağı bireylerinden oluşmaktadır.
Birgünde ne kadar zamanın internette geçirildiği kuşaklar açısından incelendiğinde 

en az zaman geçirenler Sessiz Kuşaktır. İnternette daha fazla zaman 
X Kuşağı bireyleridir.   

İnternete bağlandığında ilk girilen sitenin ne olduğu kuşaklar açısından incelendiğinde, 
internete bağlandığında ilk gazette sayfası açan katılımcılar X Kuşağının bireyleri
bankacılık ile ilgili sayfaları açan katılımcılar ise Sessiz Kuşak bireyleridir

ı bireyleri en çok facebook sayfasını açmaktadır. Instagram ve youtube 
sayfalarını ilk açanlar ise Z Kuşağı bireyleridir. 
Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıklarında, düzenli olarak kullanılan sosyal 
medya mecrası kuşaklar açısından karşılaştırılmıştır. Buna göre Bebek Patlaması Kuşağı 
daha çok facebook yanıtını vermiştir. Facebook kullanımının yaşa bağlı olarak artış 
gösterdiği görülmektedir. Y Kuşağı instagramı düzenli olarak kullanırken, Z Kuşağı 
youtube’u düzenli olarak kullanmaktadır. Sessiz Kuşak bireylerinin instagram, twitter ve 
youtube sosyal mecralarından hiçbirini düzenli olarak kullanmadığı tespit edilmiştir. 
Satın alınacak ürün ile ilgili sanal gruplardan görüş sorma durumuna Z Kuşağı ‘kesinlikle 
katılıyorum’ derken, Sessiz Kuşak ‘kesinlikle katılmıyorum’ demiştir.  

Küreselleşen dünyada tüketici, yeni iletişim teknolojilerinin de gelişimiyle geleneksel mecralardaki 
edilgen konumundan sıyrılıp, internet ve sosyal medya ortamlarıyla etken bir konuma gelmiştir. 

tedikleri ya da satın alma niyetine sahip oldukları ürünler hakkında internet 
ortamındaki bilgileri takip ederek karar aşamasına geçmektedir. Tüketicinin bu kararında, internet 
ortamının öneminin farkında olan işletmeler kendilerini dijital ortamda var etmek ve değişimin bir 
parçası olmak için aktif bir yapı sergilemektedir. İşletmeler hedef kitleye ulaşabilmek için onları çok 

zetlemek mümkündür. Tüketim davranışlarının 
kuşaklar arasında temel tüketim alanlarına göre ve yeni medya kullanımı pratiklerine göre nasıl 
değiştiği bilgisi işletmelerin günümüz tüketicisini analiz edebilmesine olanak sağlayacaktır. Buna 

Katılımcıların tüketim alışkanlıkları incelendiğinde, bir ürünü satın almak için başvurulan 
yolun kuşaklar bağlamında farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Sessiz Kuşak bir ürünü 

ışveriş sitelerini ya 
da sosyal medyayı kullanmamaktadır. Z Kuşağı bir ürünü satın almak için internet 

Bir ürünü satın almaya karar verirken yakınların tavsiyesine en çok önem veren Y 
aması Kuşağının satın alma karar sürecinde geçmişteki alışveriş 

deneyimleri etkili olmaktadır. İnternet ortamındaki yorumların satın alma karar sürecinde 

te, dergi, açık hava panoları vb. 
reklam mecraları ile televizyon ve radyo reklamlarının çok fazla etkili olmadığı 

Gelir harcanırken tüketim unsurlarının önem derecesine göre sıralanmasına kuşaklar 
birinci sırada; Y kuşağı için 

Katılımcıların internet kullanım alışkanlıklarına bakıldığında interneti 10 yıl ve üzeri 
zamandır kullanan kuşak, X Kuşağıdır. İnterneti 1 yıldan az zamandır kullananlar Sessiz 
Kuşak bireyleridir. Sessiz Kuşak diğer kuşakların içinde internetle en geç tanışan kuşaktır. 
Sessiz Kuşak internete bağlanırken bilgisayarı en çok tercih eden kuşaktır. İnternete akıllı 

rinden oluşmaktadır. 
Birgünde ne kadar zamanın internette geçirildiği kuşaklar açısından incelendiğinde 

daha fazla zaman 

girilen sitenin ne olduğu kuşaklar açısından incelendiğinde, 
internete bağlandığında ilk gazette sayfası açan katılımcılar X Kuşağının bireyleridir. İlk 
bankacılık ile ilgili sayfaları açan katılımcılar ise Sessiz Kuşak bireyleridir. Bebek 

ı bireyleri en çok facebook sayfasını açmaktadır. Instagram ve youtube 

Katılımcıların sosyal medya kullanım alışkanlıklarında, düzenli olarak kullanılan sosyal 
lmıştır. Buna göre Bebek Patlaması Kuşağı 

daha çok facebook yanıtını vermiştir. Facebook kullanımının yaşa bağlı olarak artış 
gösterdiği görülmektedir. Y Kuşağı instagramı düzenli olarak kullanırken, Z Kuşağı 

Kuşak bireylerinin instagram, twitter ve 
youtube sosyal mecralarından hiçbirini düzenli olarak kullanmadığı tespit edilmiştir.  
Satın alınacak ürün ile ilgili sanal gruplardan görüş sorma durumuna Z Kuşağı ‘kesinlikle 

Küreselleşen dünyada tüketici, yeni iletişim teknolojilerinin de gelişimiyle geleneksel mecralardaki 
edilgen konumundan sıyrılıp, internet ve sosyal medya ortamlarıyla etken bir konuma gelmiştir. 

tedikleri ya da satın alma niyetine sahip oldukları ürünler hakkında internet 
ortamındaki bilgileri takip ederek karar aşamasına geçmektedir. Tüketicinin bu kararında, internet 

ek ve değişimin bir 
parçası olmak için aktif bir yapı sergilemektedir. İşletmeler hedef kitleye ulaşabilmek için onları çok 
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iyi analiz etmek durumundadır. Hedef kitlenin bölümlere ayrılması hangi tüketicinin hangi ağda vakit 
geçirdiğinin bilinmesi işletmenin temel amacına ulaşmasında önem arz etmektedir. 
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iyi analiz etmek durumundadır. Hedef kitlenin bölümlere ayrılması hangi tüketicinin hangi ağda vakit 
in temel amacına ulaşmasında önem arz etmektedir.  

Acılıoğlu, İ. (2015). İş’te Y Kuşağı, Ankara: Elma 

Alwin, D. F. ve McCammon, R. J. (2007). RethinkingGenerations, ResearchIn Human Development. 

(1998). Consumer Behavior A EuropeanPerspective. England: Wiley

Arslan, E. ve Yılmaz, S. (2007). İşletmelerin Hedef Kitlelerine Ulaşabilmeleri İçin Yerel Radyo Ve 
Reklamların Kullanımı Ve Etkinliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.18, ss

DeVaney, S. A. (2015). Understanding The Millennial Generation, Society of Financial Service 

Douglas, M. ve Isherwood, B. (1999). Tüketimin Antropolojisi, Ankara: Dost 

Eastman, K. J ve Liu, J. (2012). TheImpact Of Generational Cohorts On Status Consumption: An 
Exploratory Look At Generational Cohortand Demographics On Status Consumption. Journal 
of Consumer Marketing, C. 29 S.2, ss. 93-102 

Elden, M. (2013). Reklam ve Reklamcılık, İstanbul: Say 

klı Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Ankara: Nobel 

Fishman, A. A. (2016). How Generational Differences Will Impact America’s Aging Workforce: 
Strategies For Dealing With Aging Millennials, Generation X, and Baby Boomers. Strategic HR 

emir, Y. (2015) Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, İstanbul: Der 

Gültekin, M. (2007). Tarihsel Bağlamda Tüketim Kültürü, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S. 9, ss. 

Howe, N. ve Strauss, W. (2007). TheNext 20 Years How Customerand Workforce Attitudes Will 
Evolve. Harvard Business Review, Temmuz, Ağustos, 1-13 

İslamoğlu, A.H. ve Altunışık, R. (2003). Tüketici Davranışları, İstanbul: Beta 

Kara, T. (2012). Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizm
Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. Global Media JournalTurkish 

-117. 

Karabulut, M. (1985). Tüketici Davranışı, İstanbul: Yön 

iyi analiz etmek durumundadır. Hedef kitlenin bölümlere ayrılması hangi tüketicinin hangi ağda vakit 
  

Alwin, D. F. ve McCammon, R. J. (2007). RethinkingGenerations, ResearchIn Human Development. 

(1998). Consumer Behavior A EuropeanPerspective. England: Wiley 

Arslan, E. ve Yılmaz, S. (2007). İşletmelerin Hedef Kitlelerine Ulaşabilmeleri İçin Yerel Radyo Ve 
Reklamların Kullanımı Ve Etkinliği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.18, ss. 

DeVaney, S. A. (2015). Understanding The Millennial Generation, Society of Financial Service 

onal Cohorts On Status Consumption: An 
Exploratory Look At Generational Cohortand Demographics On Status Consumption. Journal 

Fishman, A. A. (2016). How Generational Differences Will Impact America’s Aging Workforce: 
Strategies For Dealing With Aging Millennials, Generation X, and Baby Boomers. Strategic HR 

emir, Y. (2015) Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, İstanbul: Der  

Gültekin, M. (2007). Tarihsel Bağlamda Tüketim Kültürü, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, S. 9, ss. 

rand Workforce Attitudes Will 

Kara, T. (2012). Sosyal Medya Üzerinde Yeni Nesil Pazarlama ve Türkiye Bilgi & İletişim Hizmetleri 
Endüstrisinde Sosyal Ağların Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. Global Media JournalTurkish 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya 
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Reklam Araştırmaları / Advertising Studies
  
 
Kaynaşlı, E. (2013). Hedef Kitle ve Paydaşlar ile İletişim Aracı

Üniversitesi Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2: 69

Keskin, S. ve Baş, B. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 17, Sayı 3 5

Kocabaş, F., Elden, M. ve Yurdakul, N. (2000). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle,  İstanbul: 
İletişim 

Kotler, P. (2007). Günümüzde Pazarlamanın Temelleri, İstanbul: Optimist  

Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullan
Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 13, S. 4950 ss. 55

Muradoğlu, C. (2012). Sahne Y Kuşağının, Turkishtime, S. 118,ss. 44

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2007). Tüketici Davranışı, İstanbul: Medicat

Okay, A. ve Okay, A. (2013). Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der

Özdemir, K. (2015). Y Kuşağının Bankası Aranıyor, Fortune, S. 92, ss. 124

Öze, N. (2013). Kültür, Tüketim Kültürü ve Halkla İlişkiler: Kuzey Kıbrıs, Telsim (Vodafone Kıbr
Örnek Olay İncelemesi  

Parret, E. D. (2016). Family Dinner Across Generations: My How Times Have Changed?. Yüksek 
Lisans Tezi,  University of Kentucky UKnowledge. Amerika 

Peltekoğlu, B. F. (2012). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta

Williams, C. K. ve Page, A. R. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in 
Business  

Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk Tipi Y Kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S.45, ss. 342
353 

http://tdk.gov.tr/index.php?option=co
E. T. 19.10.2016 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5809d63a97fc03.212
39300 E. T. 05.04.2017 

http://www.dunya.com/ozel-dosya/isim
karisti-haberi-171279E. T. 21.10.2016

 

  

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Studies 

448 

Kaynaşlı, E. (2013). Hedef Kitle ve Paydaşlar ile İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya: Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2: 69-78    

Keskin, S. ve Baş, B. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt 17, Sayı 3 51-69 

Kocabaş, F., Elden, M. ve Yurdakul, N. (2000). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle,  İstanbul: 

Kotler, P. (2007). Günümüzde Pazarlamanın Temelleri, İstanbul: Optimist   

Kuyucu, M. (2014). Y Kuşağı ve Facebook: Y Kuşağının Facebook Kullanım Alışkanlıkları Üzerine 
Bir İnceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 13, S. 4950 ss. 55-83  

Muradoğlu, C. (2012). Sahne Y Kuşağının, Turkishtime, S. 118,ss. 44-53 

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2007). Tüketici Davranışı, İstanbul: Medicat 

Okay, A. (2013). Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der

Özdemir, K. (2015). Y Kuşağının Bankası Aranıyor, Fortune, S. 92, ss. 124-129 

Öze, N. (2013). Kültür, Tüketim Kültürü ve Halkla İlişkiler: Kuzey Kıbrıs, Telsim (Vodafone Kıbr

Parret, E. D. (2016). Family Dinner Across Generations: My How Times Have Changed?. Yüksek 
Lisans Tezi,  University of Kentucky UKnowledge. Amerika  

Peltekoğlu, B. F. (2012). Halkla İlişkiler Nedir?, İstanbul: Beta 

Williams, C. K. ve Page, A. R. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in 

Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk Tipi Y Kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S.45, ss. 342

http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58e4bb251090a8.

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5809d63a97fc03.212

dosya/isim-iletisim/kusaklar-x-y-z-diye-ayristi-pazarlamacilarin
E. T. 21.10.2016 

Olarak Sosyal Medya: Gaziosmanpaşa 

Keskin, S. ve Baş, B. (2015). Sosyal Medyanın Tüketici Davranışları Üzerine Etkisinin Belirlenmesi, 

Kocabaş, F., Elden, M. ve Yurdakul, N. (2000). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle,  İstanbul: 

ım Alışkanlıkları Üzerine 

Okay, A. (2013). Halkla İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der 

Öze, N. (2013). Kültür, Tüketim Kültürü ve Halkla İlişkiler: Kuzey Kıbrıs, Telsim (Vodafone Kıbrıs) 

Parret, E. D. (2016). Family Dinner Across Generations: My How Times Have Changed?. Yüksek 

Williams, C. K. ve Page, A. R. (2011). Marketing to the Generations. Journal of Behavioral Studies in 

Yüksekbilgili, Z. (2013). Türk Tipi Y Kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 12, S.45, ss. 342-

m_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58e4bb251090a8.68304234

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5809d63a97fc03.212

zarlamacilarin-kafasi-



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya 
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Reklam Araştırmaları / Advertising Studies
  
 

Şişli ve Sancaktepe Örnekleri Bağlamında Genç Neslin Tüketim 
Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz

Göktürk YILDIZ, Yrd. Doç. Dr.,Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 
gokturkyildiz@gmail.com 

Sevgi ÇATALBAŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi,  Kocaeli Üniversitesi, 

 

Özet 

Araştırmalarda tüketime yön veren değerlerde amaçsal değerlerden araçsal değerlere doğru bir dönüşüm 
yaşanmakta olup aile biçimi, hayata 
kurgulanan hayat tarzlarına uyum sağlamak açısından daha fazlasını elde etme adına amaçsal değerleri 
göz ardı eden ve bireysel arzu, isteklerini karşılamayı tüketim eylemlerinde esas alan insan
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan bireylerin fark yaratmak, yeni bir kimlik edinmek, ilgi 
çekmek, tarz yaratmak gibi eğilimde olan tükettikçe mutsuz olduğu, mutsuz oldukça tüketen bireyler 
haline geldiği görülmektedir. 

Bu araştırma, gelir seviyesi düşük olduğu varsayılan Sancaktepe ile gelir seviyesi yüksek olduğu 
varsayılan Şişli' de 18- 30 yaş aralığındaki 173 kadın ve 127 erkek olmak üzere gençlerin hangi sebeplerle 
tüketime yöneldiği ve markanın tüketim üzerindeki etkisi ortaya konu

Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze görüşme şeklinde anket tekniği kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler:  Tüketim, Tüketim Toplumu, Tüketici Davranışları, Gençlik, Y Kuşağı

An Analysis of Younger Generation Consumer Habits in the
Şişli and Sancaktepe Examples

Abstract 

In these research studies, there is an on going change of objective values to instrumental values for the 
values, directing consumption and we are confronting the reality of human beings who want more in 
order to adapt fictionalized life styles, ignoring t
individual desires and wishes rather than people who settle according to their family styles, the way of 
looking life and cultural interaction. On the other hand, it is seen that individuals who con
difference, gain a new identity, attract attention, create a style become unhappy when they consume and 
become  individuals who consume when they are unhappy.

This research is based on 173 women and 127 men ages in the range of 18
supposed to have low income from Sancaktepe and high income from Şişli; with the aim of determining 
and showing the reasons directing the young adults to consumption and the impact of trademarks on it.

Face to face interviews and questionn

Keywords: Consumption, Consumption Society, Consumer Behavior, Youth, Generation y 
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Şişli ve Sancaktepe Örnekleri Bağlamında Genç Neslin Tüketim 
Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz 

Doç. Dr.,Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 
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Araştırmalarda tüketime yön veren değerlerde amaçsal değerlerden araçsal değerlere doğru bir dönüşüm 
yaşanmakta olup aile biçimi, hayata bakış ve kültürel etkileşime bağlı olarak yetinen insan yerine 
kurgulanan hayat tarzlarına uyum sağlamak açısından daha fazlasını elde etme adına amaçsal değerleri 
göz ardı eden ve bireysel arzu, isteklerini karşılamayı tüketim eylemlerinde esas alan insan
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan bireylerin fark yaratmak, yeni bir kimlik edinmek, ilgi 
çekmek, tarz yaratmak gibi eğilimde olan tükettikçe mutsuz olduğu, mutsuz oldukça tüketen bireyler 

lir seviyesi düşük olduğu varsayılan Sancaktepe ile gelir seviyesi yüksek olduğu 
30 yaş aralığındaki 173 kadın ve 127 erkek olmak üzere gençlerin hangi sebeplerle 

tüketime yöneldiği ve markanın tüketim üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze görüşme şeklinde anket tekniği kullanılmıştır.

Tüketim, Tüketim Toplumu, Tüketici Davranışları, Gençlik, Y Kuşağı

 

An Analysis of Younger Generation Consumer Habits in the Context of 
Şişli and Sancaktepe Examples 

In these research studies, there is an on going change of objective values to instrumental values for the 
values, directing consumption and we are confronting the reality of human beings who want more in 
order to adapt fictionalized life styles, ignoring the objective values and basing their consumption on their 
individual desires and wishes rather than people who settle according to their family styles, the way of 
looking life and cultural interaction. On the other hand, it is seen that individuals who con
difference, gain a new identity, attract attention, create a style become unhappy when they consume and 
become  individuals who consume when they are unhappy. 

This research is based on 173 women and 127 men ages in the range of 18-30 and with people who are 
supposed to have low income from Sancaktepe and high income from Şişli; with the aim of determining 
and showing the reasons directing the young adults to consumption and the impact of trademarks on it.

Face to face interviews and questionnary methods are used for collecting the datas in this research study.

Consumption, Consumption Society, Consumer Behavior, Youth, Generation y 

Şişli ve Sancaktepe Örnekleri Bağlamında Genç Neslin Tüketim 

Doç. Dr.,Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, 
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Araştırmalarda tüketime yön veren değerlerde amaçsal değerlerden araçsal değerlere doğru bir dönüşüm 
bakış ve kültürel etkileşime bağlı olarak yetinen insan yerine 

kurgulanan hayat tarzlarına uyum sağlamak açısından daha fazlasını elde etme adına amaçsal değerleri 
göz ardı eden ve bireysel arzu, isteklerini karşılamayı tüketim eylemlerinde esas alan insan bir gerçek 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan bireylerin fark yaratmak, yeni bir kimlik edinmek, ilgi 
çekmek, tarz yaratmak gibi eğilimde olan tükettikçe mutsuz olduğu, mutsuz oldukça tüketen bireyler 

lir seviyesi düşük olduğu varsayılan Sancaktepe ile gelir seviyesi yüksek olduğu 
30 yaş aralığındaki 173 kadın ve 127 erkek olmak üzere gençlerin hangi sebeplerle 

 

Araştırmada veri toplamak amacıyla yüz yüze görüşme şeklinde anket tekniği kullanılmıştır. 

Tüketim, Tüketim Toplumu, Tüketici Davranışları, Gençlik, Y Kuşağı 

Context of 

In these research studies, there is an on going change of objective values to instrumental values for the 
values, directing consumption and we are confronting the reality of human beings who want more in 

he objective values and basing their consumption on their 
individual desires and wishes rather than people who settle according to their family styles, the way of 
looking life and cultural interaction. On the other hand, it is seen that individuals who consume to make a 
difference, gain a new identity, attract attention, create a style become unhappy when they consume and 

h people who are 
supposed to have low income from Sancaktepe and high income from Şişli; with the aim of determining 
and showing the reasons directing the young adults to consumption and the impact of trademarks on it. 

ary methods are used for collecting the datas in this research study. 
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GİRİŞ 

Dünya nüfusunun önemli bir kısmının açlıkla mücadele ettiği bunun kat kat fazlasının yoksulluk 
içinde yaşadığı; öte tarafta ise gelişmiş ve modern olarak nitelenen toplumlarda tüketimin bir 
paradigma üreterek kitleleri etkisi altına düşünüldüğünde çalışmam
kavramının önemi kendini göstermektedir. Batı toplumlarının büyük oranda etkilendiği ve Batı dışı 
toplumların uluslararası ekonomik sisteme entegre olma süreçlerinde bir ölçüde etkilendikleri "tüketim 
toplumu" olgusu refah seviyesi her geçen gün artan toplumumuz açısından da önemi artan bir olgu 
haline gelmektedir. 

Modern zamanlara hakim görünen "mutluluğu, daha çok kazanma ve kazandığıyla daha çok tüketme 
ekseninde algılayan bakış açısı, kapitalist sistemin temel dayanağın
temel amacı haline getirerek yaşayan tüketim toplumu insanı, maddileşen, estetikleşen ve sürekli 
farklılaşan bir kültüre ayak uydurma çabasındadır" (Featherstone, 2005: 38).

Bu kültürde tüketim, ekonomik bir faaliyet olm
eder hale gelmiştir (Chaney, 1999: 18). Neye ihtiyaç duyduğuna ve bu ihtiyacını ne tüketerek 
karşılayacağını kendisi karar veremez hale gelen ve tüketim çarkının uzmanları tarafından 
profesyonelce yönlendirilen tüketici, artık bir öğrenciyi andırmaktadır (Illich, 1990: 59). En ince 
ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış cazip ürünler, müşterisine ne giymesi veya ne yemesi 
gerektiğini fısıldarken, aslında konumunu ve kimliğini dikte etmektedir (Odabaşı,
ve geleneksel kodlarını yitiren müşteri ise kaybettiği değerlerin boşluğunu bu yeni kültürün anlam 
dünyası ve sembolleri ile  doldurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla günümüzde tüketim, "mal ve 
hizmetler aracılığıyla bireylerin ihtiyaçları
uzaklaşarak, ideolojik bir dil ve değerler / göstergeler sistemi halinde dönüşmüştür (Baudrillard, 1997: 
90- 91). 

Tüketim eylemlerinin gerçekleştirildikleri mekânlar olarak alışveriş mekânları sadece 
ve ev eşyalarının alışverişinin yapıldığı mekânlarla sınırlı görülmemektedir. Tüketim eylemlerinin 
tamamı için bu mekânlar söz konusudur. Eğlenme, dinlenme, pek çok hizmetleri satın alma 
bağlamında alışveriş merkezlerinden söz edilebilir. 
sayıda ihtiyacı gidermek amaçlı alışveriş mekânlarına uğrarız. Son yıllarda alışveriş mekânlarındaki 
değişimin iki ana eksende geliştiği gözlemlenmektedir. İlki ve daha yaygın olanı, çok sayıda ihtiyacın 
aynı mekânda karşılanabildiği ve alışverişin eğlenme ve dinlenme olarak da birleştirildiği alışveriş 
merkezleri, ikincisi ise seçkinlerce tercih edilen ve daha dar kapsamlı bir gelişme olarak özel 
mağazalardır.  

Alışveriş merkezleri ile tüketim eylemleri daha 
hayat tarzı sunumları daha genele indirgenmeye çalışılmaktadır. Özel mağazalarda ise seçkinlerin 
seçkin olma ihtiyaçlarına ve ayrıcalıklı hissetme duygularına cevap verilmek ön plandadır. Fakat tam 
da burada postmodern gelişmelerin etkisiyle, sıra dışına çıkma çabalarının bir sonucu olarak, farklı 
bireysel kimlikleri ön plana almaya çalışan sınırlı sayıdaki özel mağazaların kısmen postmodern 
açılımlarla da ortaya çıktıkları göz ardı edilmemelidir. 

Kitle iletişim araçları ve popüler kültürün hayat tarzı kurgularına muhatap olan tüketiciler, alışveriş 
merkezlerinde birbirine benzer vitrinlerle karşılaşmakta ve benzeşme, ait olmaya çalışma ve sosyal 
dışlanmama gibi kaygılarla benzer tüketim eylemlerini sergile
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Dünya nüfusunun önemli bir kısmının açlıkla mücadele ettiği bunun kat kat fazlasının yoksulluk 
içinde yaşadığı; öte tarafta ise gelişmiş ve modern olarak nitelenen toplumlarda tüketimin bir 
paradigma üreterek kitleleri etkisi altına düşünüldüğünde çalışmamızın konusunu oluşturan "tüketim" 
kavramının önemi kendini göstermektedir. Batı toplumlarının büyük oranda etkilendiği ve Batı dışı 
toplumların uluslararası ekonomik sisteme entegre olma süreçlerinde bir ölçüde etkilendikleri "tüketim 

seviyesi her geçen gün artan toplumumuz açısından da önemi artan bir olgu 

Modern zamanlara hakim görünen "mutluluğu, daha çok kazanma ve kazandığıyla daha çok tüketme 
ekseninde algılayan bakış açısı, kapitalist sistemin temel dayanağını oluşturmaktadır. Hazzı hayatın en 
temel amacı haline getirerek yaşayan tüketim toplumu insanı, maddileşen, estetikleşen ve sürekli 
farklılaşan bir kültüre ayak uydurma çabasındadır" (Featherstone, 2005: 38). 

Bu kültürde tüketim, ekonomik bir faaliyet olmanın çok ötesine geçerek, bireyin yaşam tarzını inşa 
eder hale gelmiştir (Chaney, 1999: 18). Neye ihtiyaç duyduğuna ve bu ihtiyacını ne tüketerek 
karşılayacağını kendisi karar veremez hale gelen ve tüketim çarkının uzmanları tarafından 

dirilen tüketici, artık bir öğrenciyi andırmaktadır (Illich, 1990: 59). En ince 
ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış cazip ürünler, müşterisine ne giymesi veya ne yemesi 
gerektiğini fısıldarken, aslında konumunu ve kimliğini dikte etmektedir (Odabaşı, 1999: 29
ve geleneksel kodlarını yitiren müşteri ise kaybettiği değerlerin boşluğunu bu yeni kültürün anlam 
dünyası ve sembolleri ile  doldurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla günümüzde tüketim, "mal ve 
hizmetler aracılığıyla bireylerin ihtiyaçlarının temini" şeklinde özetleyebileceğimiz ana gayesinden 
uzaklaşarak, ideolojik bir dil ve değerler / göstergeler sistemi halinde dönüşmüştür (Baudrillard, 1997: 

Tüketim eylemlerinin gerçekleştirildikleri mekânlar olarak alışveriş mekânları sadece yiyecek, giyecek 
ve ev eşyalarının alışverişinin yapıldığı mekânlarla sınırlı görülmemektedir. Tüketim eylemlerinin 
tamamı için bu mekânlar söz konusudur. Eğlenme, dinlenme, pek çok hizmetleri satın alma 
bağlamında alışveriş merkezlerinden söz edilebilir. Otel, sinema, tiyatro,  banka, okullar gibi çok 
sayıda ihtiyacı gidermek amaçlı alışveriş mekânlarına uğrarız. Son yıllarda alışveriş mekânlarındaki 
değişimin iki ana eksende geliştiği gözlemlenmektedir. İlki ve daha yaygın olanı, çok sayıda ihtiyacın 

mekânda karşılanabildiği ve alışverişin eğlenme ve dinlenme olarak da birleştirildiği alışveriş 
merkezleri, ikincisi ise seçkinlerce tercih edilen ve daha dar kapsamlı bir gelişme olarak özel 

Alışveriş merkezleri ile tüketim eylemleri daha genel ve yaygın kapsamda etkilenmeye çalışılmakta, 
hayat tarzı sunumları daha genele indirgenmeye çalışılmaktadır. Özel mağazalarda ise seçkinlerin 
seçkin olma ihtiyaçlarına ve ayrıcalıklı hissetme duygularına cevap verilmek ön plandadır. Fakat tam 

da postmodern gelişmelerin etkisiyle, sıra dışına çıkma çabalarının bir sonucu olarak, farklı 
bireysel kimlikleri ön plana almaya çalışan sınırlı sayıdaki özel mağazaların kısmen postmodern 
açılımlarla da ortaya çıktıkları göz ardı edilmemelidir.  

etişim araçları ve popüler kültürün hayat tarzı kurgularına muhatap olan tüketiciler, alışveriş 
merkezlerinde birbirine benzer vitrinlerle karşılaşmakta ve benzeşme, ait olmaya çalışma ve sosyal 
dışlanmama gibi kaygılarla benzer tüketim eylemlerini sergilemektedir. Moda olgusu bu aşamada 

Dünya nüfusunun önemli bir kısmının açlıkla mücadele ettiği bunun kat kat fazlasının yoksulluk 
içinde yaşadığı; öte tarafta ise gelişmiş ve modern olarak nitelenen toplumlarda tüketimin bir 

ızın konusunu oluşturan "tüketim" 
kavramının önemi kendini göstermektedir. Batı toplumlarının büyük oranda etkilendiği ve Batı dışı 
toplumların uluslararası ekonomik sisteme entegre olma süreçlerinde bir ölçüde etkilendikleri "tüketim 

seviyesi her geçen gün artan toplumumuz açısından da önemi artan bir olgu 

Modern zamanlara hakim görünen "mutluluğu, daha çok kazanma ve kazandığıyla daha çok tüketme 
ı oluşturmaktadır. Hazzı hayatın en 

temel amacı haline getirerek yaşayan tüketim toplumu insanı, maddileşen, estetikleşen ve sürekli 

anın çok ötesine geçerek, bireyin yaşam tarzını inşa 
eder hale gelmiştir (Chaney, 1999: 18). Neye ihtiyaç duyduğuna ve bu ihtiyacını ne tüketerek 
karşılayacağını kendisi karar veremez hale gelen ve tüketim çarkının uzmanları tarafından 

dirilen tüketici, artık bir öğrenciyi andırmaktadır (Illich, 1990: 59). En ince 
ayrıntısına kadar düşünülerek tasarlanmış cazip ürünler, müşterisine ne giymesi veya ne yemesi 

1999: 29-30). Dini 
ve geleneksel kodlarını yitiren müşteri ise kaybettiği değerlerin boşluğunu bu yeni kültürün anlam 
dünyası ve sembolleri ile  doldurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla günümüzde tüketim, "mal ve 

nın temini" şeklinde özetleyebileceğimiz ana gayesinden 
uzaklaşarak, ideolojik bir dil ve değerler / göstergeler sistemi halinde dönüşmüştür (Baudrillard, 1997: 

yiyecek, giyecek 
ve ev eşyalarının alışverişinin yapıldığı mekânlarla sınırlı görülmemektedir. Tüketim eylemlerinin 
tamamı için bu mekânlar söz konusudur. Eğlenme, dinlenme, pek çok hizmetleri satın alma 

Otel, sinema, tiyatro,  banka, okullar gibi çok 
sayıda ihtiyacı gidermek amaçlı alışveriş mekânlarına uğrarız. Son yıllarda alışveriş mekânlarındaki 
değişimin iki ana eksende geliştiği gözlemlenmektedir. İlki ve daha yaygın olanı, çok sayıda ihtiyacın 

mekânda karşılanabildiği ve alışverişin eğlenme ve dinlenme olarak da birleştirildiği alışveriş 
merkezleri, ikincisi ise seçkinlerce tercih edilen ve daha dar kapsamlı bir gelişme olarak özel 

genel ve yaygın kapsamda etkilenmeye çalışılmakta, 
hayat tarzı sunumları daha genele indirgenmeye çalışılmaktadır. Özel mağazalarda ise seçkinlerin 
seçkin olma ihtiyaçlarına ve ayrıcalıklı hissetme duygularına cevap verilmek ön plandadır. Fakat tam 

da postmodern gelişmelerin etkisiyle, sıra dışına çıkma çabalarının bir sonucu olarak, farklı 
bireysel kimlikleri ön plana almaya çalışan sınırlı sayıdaki özel mağazaların kısmen postmodern 

etişim araçları ve popüler kültürün hayat tarzı kurgularına muhatap olan tüketiciler, alışveriş 
merkezlerinde birbirine benzer vitrinlerle karşılaşmakta ve benzeşme, ait olmaya çalışma ve sosyal 

mektedir. Moda olgusu bu aşamada 
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önemli bir araç olarak devreye girer ve kitle iletişim araçları reklam yoluyla bütün toplumun 
giyindiğini, moda olanı kullanmak ve satın almak yoluyla birey modaya uymak suretiyle toplumu 
karşısına almaktan kurtulduğunu düş
dışarıdan yalıtım sağladıkları için amaçsal bazı değerlerin tüketim eylemlerinde daha kısa sürede 
unutulması ya da ihmal edilmesine ve bireysel amaçları, hazları tatmin etmeye odaklı bir tük
eyleminin ortaya çıktığı mekânlar haline gelmektedir. Üstelik bu mekânlarda aynı zaman diliminde 
çok sayıda ihtiyaca yönelik tüketim eyleminin gerçekleştirilebiliyor olması, amaçsal değerlerin ihmal 
edilmesine yol açan ve belki de kolaylaştıran bir ya
mağazaların bir kısmı postmodern eğilimlere cevap verirken, asıl olarak bu tür mağazalarda üst 
düzeyde yaşanabilmekte, erişilmezlik hissi ile tüketimde tam anlamıyla bireysellik vurgusu ön plana 
çıkmaktadır. Bu şekilde,  tüketim eyleminin bizatihi kendisi amaç haline gelirken tüketim eyleminde 
olması gereken amaç göz ardı edilebilmektedir. Bu tür mağazalarda alışveriş yapanlar ben ve özel 
ürünler ilişkisini kuvvetli bir şekilde kurmak suretiyle başkalarına hayat hakkı
Mahalle bakkallığı, esnaflık ve zanaatkârlıkta mevcut olan ve tüketim eylemlerinde önemli ölçüde 
amaçsal nitelikli olan değerlerin yerini, böylece araçsal,  bencilce değerler almış olmaktadır. Satıcılar 
satın aldığı ürün kadar alıcıya değe
ürünlerin markaları, çeşitleri kadar değer vermektedir.

Modern tüketim alışkanlıklarına ışık tutan Marcuse, ihtiyaçları sahte ve gerçek ihtiyaçlar olarak 
sınıflamakta, sahte ihtiyaçların insa
barınma esas ihtiyaçları ifade ederken;  dinlenme, eğlenme, reklamların etkisinde kalarak tüketme, 
sevme ve nefret etme sahte ihtiyaçlar listesindedir (Albayrak, 2007: 192). Öte yandan Illich, 
Köleliği’ adlı eserinde günümüz toplumunda hayatın eşyalar çevresinde düzenlendiğini, toplumsal 
ilerlemenin bu eşyalara ulaşabilmedeki dağılımla ölçüldüğüne dikkat çekmektedir (Albayrak, 2007: 
193). Baudrillard ise tüketimin kimlik oluşturma sürec
her istek, ihtiyaç, amaç ve ilişki, satın alınan ve tüketilen birer nesne ve sembol haline gelmiştir 
(Albayrak, 2007: 193). Bauman' a göre ise tüketim, nesnelerin, değerlerin, zamanın, ilişkilerin kısaca 
tüm hayatın tüketilmesidir. Bauman' ın dikkat çektiği bir diğer husus ise artık hayatın gayesi anlık 
hazların tecrübe edilmesi ve hazların ertelenmemesidir. Hayatı daha az riskli olacağı öngörüsüyle 
küçük oyunların bir bütünü olarak algılamak, oyunun sonuçlarını
yaşaması engellemek, böylece geleceği ipotek altına almamak tüketim toplumlarındaki temel güdüdür  
(Albayrak, 2007: 194 ). 

Boş zaman, çalışma zamanı ya da "alışveriş zamanı"  biçiminde kurgulandığı tekelci kapitalist 
sistemin kültürel ideolojisi olan tüketim kültürü,  Dallas Smythe' ın yerinde ifadesiyle "uyku dışında 
geçen tüm zamanı iş zamanı"  olarak yapılandıran ekonomi politikasının bir sonucudur. Tüketim 
kültürü olgusu, görünüşte kültürel gibi duran ama özünde politik s
dünya görüşü algılamasına karşılık gelmektedir. Kültürü, maddi ve simgesel düzeyde üretilen her şeyi 
satın alma zorunluluğunu hizmetine sunan bu yeni kültürel biçimlenme Baudrillard da metayı 
göstergeye eklemleyen bir sistem 
olarak hükmünü tamamladığı sanılan "alt" ve "üst" toplumsal sınıf katmanlarını aslında sermayenin 
kültürel içerimi sayesinde birbirinden ayrımlaştıran ve "sınıflayan"  bir toplumsal dünya alg
yapılandırmaktadır (Köse, 2010: 353).
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önemli bir araç olarak devreye girer ve kitle iletişim araçları reklam yoluyla bütün toplumun 
giyindiğini, moda olanı kullanmak ve satın almak yoluyla birey modaya uymak suretiyle toplumu 
karşısına almaktan kurtulduğunu düşünebilir (Karabıyık Barbarosoğlu, 1995). Bu tür merkezler ayrıca, 
dışarıdan yalıtım sağladıkları için amaçsal bazı değerlerin tüketim eylemlerinde daha kısa sürede 
unutulması ya da ihmal edilmesine ve bireysel amaçları, hazları tatmin etmeye odaklı bir tük
eyleminin ortaya çıktığı mekânlar haline gelmektedir. Üstelik bu mekânlarda aynı zaman diliminde 
çok sayıda ihtiyaca yönelik tüketim eyleminin gerçekleştirilebiliyor olması, amaçsal değerlerin ihmal 
edilmesine yol açan ve belki de kolaylaştıran bir yalıtım fonksiyonu da sağlamaktadır. Özel 
mağazaların bir kısmı postmodern eğilimlere cevap verirken, asıl olarak bu tür mağazalarda üst 
düzeyde yaşanabilmekte, erişilmezlik hissi ile tüketimde tam anlamıyla bireysellik vurgusu ön plana 

de,  tüketim eyleminin bizatihi kendisi amaç haline gelirken tüketim eyleminde 
olması gereken amaç göz ardı edilebilmektedir. Bu tür mağazalarda alışveriş yapanlar ben ve özel 
ürünler ilişkisini kuvvetli bir şekilde kurmak suretiyle başkalarına hayat hakkı tanımamaktadır. 
Mahalle bakkallığı, esnaflık ve zanaatkârlıkta mevcut olan ve tüketim eylemlerinde önemli ölçüde 
amaçsal nitelikli olan değerlerin yerini, böylece araçsal,  bencilce değerler almış olmaktadır. Satıcılar 
satın aldığı ürün kadar alıcıya değer verirken, alıcılar da mağaza sahip ya da çalışanlarına sunulan 
ürünlerin markaları, çeşitleri kadar değer vermektedir. 

Modern tüketim alışkanlıklarına ışık tutan Marcuse, ihtiyaçları sahte ve gerçek ihtiyaçlar olarak 
sınıflamakta, sahte ihtiyaçların insanlara dayatıldığını savunmaktadır. Ona göre beslenme, giyim ve 
barınma esas ihtiyaçları ifade ederken;  dinlenme, eğlenme, reklamların etkisinde kalarak tüketme, 
sevme ve nefret etme sahte ihtiyaçlar listesindedir (Albayrak, 2007: 192). Öte yandan Illich, 
Köleliği’ adlı eserinde günümüz toplumunda hayatın eşyalar çevresinde düzenlendiğini, toplumsal 
ilerlemenin bu eşyalara ulaşabilmedeki dağılımla ölçüldüğüne dikkat çekmektedir (Albayrak, 2007: 
193). Baudrillard ise tüketimin kimlik oluşturma sürecindeki rolüne işaret eder. Ona göre günümüzde 
her istek, ihtiyaç, amaç ve ilişki, satın alınan ve tüketilen birer nesne ve sembol haline gelmiştir 
(Albayrak, 2007: 193). Bauman' a göre ise tüketim, nesnelerin, değerlerin, zamanın, ilişkilerin kısaca 

yatın tüketilmesidir. Bauman' ın dikkat çektiği bir diğer husus ise artık hayatın gayesi anlık 
hazların tecrübe edilmesi ve hazların ertelenmemesidir. Hayatı daha az riskli olacağı öngörüsüyle 
küçük oyunların bir bütünü olarak algılamak, oyunun sonuçlarının oyunun kendisinden daha fazla 
yaşaması engellemek, böylece geleceği ipotek altına almamak tüketim toplumlarındaki temel güdüdür  

Boş zaman, çalışma zamanı ya da "alışveriş zamanı"  biçiminde kurgulandığı tekelci kapitalist 
n kültürel ideolojisi olan tüketim kültürü,  Dallas Smythe' ın yerinde ifadesiyle "uyku dışında 

geçen tüm zamanı iş zamanı"  olarak yapılandıran ekonomi politikasının bir sonucudur. Tüketim 
kültürü olgusu, görünüşte kültürel gibi duran ama özünde politik sonuçları olan total düzeyde bir 
dünya görüşü algılamasına karşılık gelmektedir. Kültürü, maddi ve simgesel düzeyde üretilen her şeyi 
satın alma zorunluluğunu hizmetine sunan bu yeni kültürel biçimlenme Baudrillard da metayı 

 anlatısının gelişimine katkıda bulunurken, Bourdieu de tarihsel 
olarak hükmünü tamamladığı sanılan "alt" ve "üst" toplumsal sınıf katmanlarını aslında sermayenin 
kültürel içerimi sayesinde birbirinden ayrımlaştıran ve "sınıflayan"  bir toplumsal dünya alg
yapılandırmaktadır (Köse, 2010: 353). 

önemli bir araç olarak devreye girer ve kitle iletişim araçları reklam yoluyla bütün toplumun 
giyindiğini, moda olanı kullanmak ve satın almak yoluyla birey modaya uymak suretiyle toplumu 

ünebilir (Karabıyık Barbarosoğlu, 1995). Bu tür merkezler ayrıca, 
dışarıdan yalıtım sağladıkları için amaçsal bazı değerlerin tüketim eylemlerinde daha kısa sürede 
unutulması ya da ihmal edilmesine ve bireysel amaçları, hazları tatmin etmeye odaklı bir tüketim 
eyleminin ortaya çıktığı mekânlar haline gelmektedir. Üstelik bu mekânlarda aynı zaman diliminde 
çok sayıda ihtiyaca yönelik tüketim eyleminin gerçekleştirilebiliyor olması, amaçsal değerlerin ihmal 

lıtım fonksiyonu da sağlamaktadır. Özel 
mağazaların bir kısmı postmodern eğilimlere cevap verirken, asıl olarak bu tür mağazalarda üst 
düzeyde yaşanabilmekte, erişilmezlik hissi ile tüketimde tam anlamıyla bireysellik vurgusu ön plana 

de,  tüketim eyleminin bizatihi kendisi amaç haline gelirken tüketim eyleminde 
olması gereken amaç göz ardı edilebilmektedir. Bu tür mağazalarda alışveriş yapanlar ben ve özel 

tanımamaktadır. 
Mahalle bakkallığı, esnaflık ve zanaatkârlıkta mevcut olan ve tüketim eylemlerinde önemli ölçüde 
amaçsal nitelikli olan değerlerin yerini, böylece araçsal,  bencilce değerler almış olmaktadır. Satıcılar 

r verirken, alıcılar da mağaza sahip ya da çalışanlarına sunulan 

Modern tüketim alışkanlıklarına ışık tutan Marcuse, ihtiyaçları sahte ve gerçek ihtiyaçlar olarak 
nlara dayatıldığını savunmaktadır. Ona göre beslenme, giyim ve 

barınma esas ihtiyaçları ifade ederken;  dinlenme, eğlenme, reklamların etkisinde kalarak tüketme, 
sevme ve nefret etme sahte ihtiyaçlar listesindedir (Albayrak, 2007: 192). Öte yandan Illich, ‘Tüketim 
Köleliği’ adlı eserinde günümüz toplumunda hayatın eşyalar çevresinde düzenlendiğini, toplumsal 
ilerlemenin bu eşyalara ulaşabilmedeki dağılımla ölçüldüğüne dikkat çekmektedir (Albayrak, 2007: 

indeki rolüne işaret eder. Ona göre günümüzde 
her istek, ihtiyaç, amaç ve ilişki, satın alınan ve tüketilen birer nesne ve sembol haline gelmiştir 
(Albayrak, 2007: 193). Bauman' a göre ise tüketim, nesnelerin, değerlerin, zamanın, ilişkilerin kısaca 

yatın tüketilmesidir. Bauman' ın dikkat çektiği bir diğer husus ise artık hayatın gayesi anlık 
hazların tecrübe edilmesi ve hazların ertelenmemesidir. Hayatı daha az riskli olacağı öngörüsüyle 

n oyunun kendisinden daha fazla 
yaşaması engellemek, böylece geleceği ipotek altına almamak tüketim toplumlarındaki temel güdüdür  

Boş zaman, çalışma zamanı ya da "alışveriş zamanı"  biçiminde kurgulandığı tekelci kapitalist 
n kültürel ideolojisi olan tüketim kültürü,  Dallas Smythe' ın yerinde ifadesiyle "uyku dışında 

geçen tüm zamanı iş zamanı"  olarak yapılandıran ekonomi politikasının bir sonucudur. Tüketim 
onuçları olan total düzeyde bir 

dünya görüşü algılamasına karşılık gelmektedir. Kültürü, maddi ve simgesel düzeyde üretilen her şeyi 
satın alma zorunluluğunu hizmetine sunan bu yeni kültürel biçimlenme Baudrillard da metayı 

anlatısının gelişimine katkıda bulunurken, Bourdieu de tarihsel 
olarak hükmünü tamamladığı sanılan "alt" ve "üst" toplumsal sınıf katmanlarını aslında sermayenin 
kültürel içerimi sayesinde birbirinden ayrımlaştıran ve "sınıflayan"  bir toplumsal dünya algısı 
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Solomon' a göre, alışveriş merkezlerine gitmenin ürün ve hizmetleri satın almak ve ihtiyaçları 
gidermek gibi bir işlevi yanında sosyal nedenleri de vardır. Bu çerçevede alışveriş merkezlerini 
gitmenin faydacı ve hedonist nedenleri vardır.  Hedonist anlamda buralara gitmenin nedenleri şöyledir: 

1.  Sosyal yaşantı:  Birçok insan için alışveriş merkezleri boş vakit geçirecek yerlerdir. 

2. Genel ilgilerin paylaşılması: Alışveriş merkezleri birçok insanın paylaştığı il
ürünleri barındırır. Bu nedenle insanların genel ilgilerini paylaştıkları ve iletişim kurdukları mekânlar 
haline gelmiştir. 

3. Kişilerarası çekicilik: Alışveriş merkezleri doğal buluşma alanlarıdır. Kapalı alışveriş alanları 
özellikle gençler için buluşma merkezdir.

4. Hazır olma durumu: Bazı insanlar hiçbir şey satın almaya niyetleri olmasa da satış elemanının 
kendilerine eşlik etmesini isterler, bu onların hoşuna gider. Bu tüketiciye önemli olduğu hissi verir.

5. Heyecan peşinde koşma: Bazı insanlar piyasa ve ürünler hakkında bilgili olmalarından gurur 
duyarlar ve övünürler. Onlar indirimli satışların nerede olduğunu bilirler ve bundan hoşlanırlar (Zorlu, 
2006: 174- 175). 

1. Tüketim Olgusu ve Tüketim Toplumu

Tüketim olgusu davranışlarımızın şekillenmesinde önemli etkide bulunur. Gerçeklik duygusuna ve 
güvensizlik hissine alışamamanın sonucu olarak gerçek dünya ile başa çıkabilmek üzere geliştirilen bir 
savunma stratejisi olarak da karşımıza çıkar. Dünyaya ilişkin korku ve kaygılarımız
tüketim, bu tehditleri tecrit ederek bizi daha güvenli bir sığınağa sokan bir yerdir (Yağlı, 2006: 23). 

Tüketim bireysel bir süreç olarak yaşanıyor görünse de toplumsal olarak oluşturulan, tarihsel olarak 
değişen bir olgudur (Bocock, 1997). Bu bağlamda tüketimi insanların para kazanmak ve harcamak için 
neler yapabiliyor olabileceklerinden çok insanların özelliklerini sıralarken ya da kendilerini 
konumlandırırken yararlandığı her türlü toplumsal etkinlik olarak tanımlayabiliriz (Chaney, 199
Tüketim kavramını ihtiyaçların giderilmesi şeklinde de tanımlayabiliriz (Ercan, 1998: 121). Burada 
tüketimin amacı olan ihtiyaç bir eksikliğin hissedilmesi olarak tanımlanır. Tüketim ile ilgili literatürde 
bazı düşünürler fiziksel ihtiyaçları; bir 
lüks ve ahlak dışı olarak değerlendirmektedirler (Douglas ve Isherwood, 1999: 35). İktisadi bir olgu 
olan tüketim aynı zamanda sosyal faktörlerin ağırlığını en fazla hissettirdiği alanların en
gelenidir (Eke, 2014: 413).  

Günümüzde tüketim denince daha çok tüketmenin daha çok mutluluk getireceği anlaşılmaktadır. Buna 
göre insan ne kadar tüketirse o kadar var olur ve kendini düşünsel biçimde tekrar üretir. Tüketim, 
çağdaş toplumun kendisi üzerine bir söz, toplumumuzun kendiyle konuşma tarzıdır (Ebren, 2009: 27).

Refah toplumuyla birlikte tüketim, reel çağrışımlarının dışında sınıf, statü, prestij, farklılık, ayrıcalık, 
kimlik inşası ile ilişkili hale gelmiş, günümüz ‘tüketim toplumu’nda ise
durumundadır. 

Tüketim toplumu, kapitalist sistemle hızlı bir ekonomik gelişme sağlamış olan ve insanların her türlü 
gereksinimi karşılayan toplumlardır (Toktamış, 1991: 7). Tüketim toplumu üretim düzeyinin, refahın 
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Solomon' a göre, alışveriş merkezlerine gitmenin ürün ve hizmetleri satın almak ve ihtiyaçları 
gidermek gibi bir işlevi yanında sosyal nedenleri de vardır. Bu çerçevede alışveriş merkezlerini 

donist nedenleri vardır.  Hedonist anlamda buralara gitmenin nedenleri şöyledir: 

1.  Sosyal yaşantı:  Birçok insan için alışveriş merkezleri boş vakit geçirecek yerlerdir.  

2. Genel ilgilerin paylaşılması: Alışveriş merkezleri birçok insanın paylaştığı ilgilerin nesnelerini ve 
ürünleri barındırır. Bu nedenle insanların genel ilgilerini paylaştıkları ve iletişim kurdukları mekânlar 

3. Kişilerarası çekicilik: Alışveriş merkezleri doğal buluşma alanlarıdır. Kapalı alışveriş alanları 
e gençler için buluşma merkezdir. 

4. Hazır olma durumu: Bazı insanlar hiçbir şey satın almaya niyetleri olmasa da satış elemanının 
kendilerine eşlik etmesini isterler, bu onların hoşuna gider. Bu tüketiciye önemli olduğu hissi verir.

ma: Bazı insanlar piyasa ve ürünler hakkında bilgili olmalarından gurur 
duyarlar ve övünürler. Onlar indirimli satışların nerede olduğunu bilirler ve bundan hoşlanırlar (Zorlu, 

1. Tüketim Olgusu ve Tüketim Toplumu 

rımızın şekillenmesinde önemli etkide bulunur. Gerçeklik duygusuna ve 
güvensizlik hissine alışamamanın sonucu olarak gerçek dünya ile başa çıkabilmek üzere geliştirilen bir 
savunma stratejisi olarak da karşımıza çıkar. Dünyaya ilişkin korku ve kaygılarımızın üzerini örten 
tüketim, bu tehditleri tecrit ederek bizi daha güvenli bir sığınağa sokan bir yerdir (Yağlı, 2006: 23). 

Tüketim bireysel bir süreç olarak yaşanıyor görünse de toplumsal olarak oluşturulan, tarihsel olarak 
). Bu bağlamda tüketimi insanların para kazanmak ve harcamak için 

neler yapabiliyor olabileceklerinden çok insanların özelliklerini sıralarken ya da kendilerini 
konumlandırırken yararlandığı her türlü toplumsal etkinlik olarak tanımlayabiliriz (Chaney, 199
Tüketim kavramını ihtiyaçların giderilmesi şeklinde de tanımlayabiliriz (Ercan, 1998: 121). Burada 
tüketimin amacı olan ihtiyaç bir eksikliğin hissedilmesi olarak tanımlanır. Tüketim ile ilgili literatürde 
bazı düşünürler fiziksel ihtiyaçları; bir zorunluluk olarak ifade ederken, diğer talepleri yapay, yanlış, 
lüks ve ahlak dışı olarak değerlendirmektedirler (Douglas ve Isherwood, 1999: 35). İktisadi bir olgu 
olan tüketim aynı zamanda sosyal faktörlerin ağırlığını en fazla hissettirdiği alanların en

Günümüzde tüketim denince daha çok tüketmenin daha çok mutluluk getireceği anlaşılmaktadır. Buna 
göre insan ne kadar tüketirse o kadar var olur ve kendini düşünsel biçimde tekrar üretir. Tüketim, 

üzerine bir söz, toplumumuzun kendiyle konuşma tarzıdır (Ebren, 2009: 27).

Refah toplumuyla birlikte tüketim, reel çağrışımlarının dışında sınıf, statü, prestij, farklılık, ayrıcalık, 
kimlik inşası ile ilişkili hale gelmiş, günümüz ‘tüketim toplumu’nda ise kendisi bir yaşam tarzı 

Tüketim toplumu, kapitalist sistemle hızlı bir ekonomik gelişme sağlamış olan ve insanların her türlü 
gereksinimi karşılayan toplumlardır (Toktamış, 1991: 7). Tüketim toplumu üretim düzeyinin, refahın 

Solomon' a göre, alışveriş merkezlerine gitmenin ürün ve hizmetleri satın almak ve ihtiyaçları 
gidermek gibi bir işlevi yanında sosyal nedenleri de vardır. Bu çerçevede alışveriş merkezlerini 

donist nedenleri vardır.  Hedonist anlamda buralara gitmenin nedenleri şöyledir:  

 

gilerin nesnelerini ve 
ürünleri barındırır. Bu nedenle insanların genel ilgilerini paylaştıkları ve iletişim kurdukları mekânlar 

3. Kişilerarası çekicilik: Alışveriş merkezleri doğal buluşma alanlarıdır. Kapalı alışveriş alanları 

4. Hazır olma durumu: Bazı insanlar hiçbir şey satın almaya niyetleri olmasa da satış elemanının 
kendilerine eşlik etmesini isterler, bu onların hoşuna gider. Bu tüketiciye önemli olduğu hissi verir. 

ma: Bazı insanlar piyasa ve ürünler hakkında bilgili olmalarından gurur 
duyarlar ve övünürler. Onlar indirimli satışların nerede olduğunu bilirler ve bundan hoşlanırlar (Zorlu, 

rımızın şekillenmesinde önemli etkide bulunur. Gerçeklik duygusuna ve 
güvensizlik hissine alışamamanın sonucu olarak gerçek dünya ile başa çıkabilmek üzere geliştirilen bir 

ın üzerini örten 
tüketim, bu tehditleri tecrit ederek bizi daha güvenli bir sığınağa sokan bir yerdir (Yağlı, 2006: 23).  

Tüketim bireysel bir süreç olarak yaşanıyor görünse de toplumsal olarak oluşturulan, tarihsel olarak 
). Bu bağlamda tüketimi insanların para kazanmak ve harcamak için 

neler yapabiliyor olabileceklerinden çok insanların özelliklerini sıralarken ya da kendilerini 
konumlandırırken yararlandığı her türlü toplumsal etkinlik olarak tanımlayabiliriz (Chaney, 1999: 24). 
Tüketim kavramını ihtiyaçların giderilmesi şeklinde de tanımlayabiliriz (Ercan, 1998: 121). Burada 
tüketimin amacı olan ihtiyaç bir eksikliğin hissedilmesi olarak tanımlanır. Tüketim ile ilgili literatürde 

zorunluluk olarak ifade ederken, diğer talepleri yapay, yanlış, 
lüks ve ahlak dışı olarak değerlendirmektedirler (Douglas ve Isherwood, 1999: 35). İktisadi bir olgu 
olan tüketim aynı zamanda sosyal faktörlerin ağırlığını en fazla hissettirdiği alanların en başta 

Günümüzde tüketim denince daha çok tüketmenin daha çok mutluluk getireceği anlaşılmaktadır. Buna 
göre insan ne kadar tüketirse o kadar var olur ve kendini düşünsel biçimde tekrar üretir. Tüketim, 

üzerine bir söz, toplumumuzun kendiyle konuşma tarzıdır (Ebren, 2009: 27). 

Refah toplumuyla birlikte tüketim, reel çağrışımlarının dışında sınıf, statü, prestij, farklılık, ayrıcalık, 
kendisi bir yaşam tarzı 

Tüketim toplumu, kapitalist sistemle hızlı bir ekonomik gelişme sağlamış olan ve insanların her türlü 
gereksinimi karşılayan toplumlardır (Toktamış, 1991: 7). Tüketim toplumu üretim düzeyinin, refahın 
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artması ve kredi kartı imkânlarının gelişmesi veya alışveriş merkezlerinin sayısının artması gibi 
tüketim araçlarının gelişmesi sonucunda bireysel tüketimin hızla arttığı bir toplum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Zorlu, 2006: 59). Kitlesel üretim sonucunda ortaya çıkan ki
bir dönem olarak tanımlanan tüketim toplumu (Illich, 2000: 12
arasındaki dengenin sağlandığı toplumlardır. Üretimin ve dolayısıyla tüketimin kitlesel olarak 
yapılabilmesi, buna uygun bir toplumun varlığı ile mümkündür. Tüketim toplumunun var olup 
yaşayabilmesi için tüketimin; pazar koşullarında, fiyat, mübadele ilişkilerinde, profesyonel yöneticiler 
tarafından sunulması ve tüketiciler tarafından tüketilmesi söz konusudur (Odabaşı, 1999: 21

Tüketim toplumu, üretilen her mal için kitleler arasında tüketim yapmaya ilişkin bir derin arzu 
uyandırmakta ve tatmin ettiği ya da etmediği her ihtiyaç karşılığında yeni bir istek ve arzu 
yaratmaktadır (Yanıklar, 2006: 50). Sürekli yükselen tüketim st
tatminsizdir. Ebeveynlerinin en son çıkan bir oyuncağı almamış olan çocuk, arkadaşlarını evine davet 
etmeye utanırken otomobili olmayan gençler yaşıtlarıyla kendini eşit hissetmezler. İktisatçıların kısa 
formülüyle bu durumu; gereksinimler toplum tarafından belirlenir ve ekonomik gelişme oranında 
yükselir şeklinde açıklamak mümkündür (Durning, 1998: 27). Bu dönemle birlikte ortaya çıkan 
mallara yönelme, geçmişte insanların yalnızca sabit ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak ya
harcamalardan farklılaşmıştır. Reklam medya malların teşhirine yönelik teknikler ile malların orijinal 
kullanım değerleri dışında birbirleriyle bağdaştırılan bütün bir duygular ve arzular silsilesine davetiye 
çıkarabilen yeni imge ve imajlar ilişt
gereksinimi karşılamasından çok belli bir kültürel kodu taşıması gerekmektedir. Bunun oluşumunda 
ise moda, eğilimler, yenilik, imaj gibi kavramlar önemli bir yere sahiptir.

Tüketici yaşam tarzının tüm dünyada durdurulamaz biçimde yayılması, geleceği düşünmeksizin 
yaşayan insan türünün bugüne kadar karşılaştığı en hızlı ve en önemli değişikliktir. Çok kısa süre 
içerisinde insanlar araba sürücüleri, televizyon izleyicileri, alışveriş merkezi müşter
gelmiştir. Bu önemli geçişin trajik ironisi ise tüketim toplumunun tarihi yükselişini çevreye zarar 
vererek ve insanlara tatminkar bir yaşam sağlamak konusunda etkisiz kalarak sürdürmesidir (Durning, 
1998: 21). 

2. Genç Kuşak ve Tüketim  

Tüketim faaliyetlerinde yaşanan değişim toplumsal gruplarda kendini somutlaştırmış, toplumsal 
grupların tüketim eğilimlerinde farklılaşmaya yol açmıştır. Tüketim kültürü, tüketim ürünlerinin ve 
hizmetlerinin kullanımının ötesinde toplumsal statüyü ve kimliği tan
kazanmaktadır. Bu kültür ve onun getirdiği yaşam tarzı gençlik tarafından daha da önemsenmekte ve 
yaşam biçimlerini tanımlama yolu olarak değerlendirilmektedir. Modern toplumlarda tüketim daha 
çok toplumsal statünün ve kimliğin bir göstergesi haline gelmiş ve bu eğilimin meşrulaşmasında da 
kitle iletişim araçları tarafından sunulan moda ürünler ve yeni yaşam tarzları etkili olmuştur. Bu 
süreçte ise gençler kitle iletişim araçları ve reklamlar aracılığıyla tüketicilere ulaştırıl
çok etkilenen toplumsal kesim olmuştur. Gençler tüketici olarak pazarda önemli bir yere sahiptirler. 
Çünkü bu grup halihazırda bir pazardır ve geleceğin de yetişkin pazarını oluşturacağı için üzerinde 
önemle durulması gerekir. Bu geniş nüf
özellikle gençlere yönelik ürünlere vurgu yapmakta ya da genç nüfusun yaşam tarzını pazarlamaktadır. 
Gençlerin yaşam alanlarından birisi de tüketici olarak üstlendiği roldür. Tüketicilik, tüm yaşam 
boyunca sürdürülen bir aktivitedir. Yapılan bu iş kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik 
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kartı imkânlarının gelişmesi veya alışveriş merkezlerinin sayısının artması gibi 
tüketim araçlarının gelişmesi sonucunda bireysel tüketimin hızla arttığı bir toplum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. (Zorlu, 2006: 59). Kitlesel üretim sonucunda ortaya çıkan kitlesel tüketime ilişkin yeni 
bir dönem olarak tanımlanan tüketim toplumu (Illich, 2000: 12-30), kitle üretimi ile kitle tüketimi 
arasındaki dengenin sağlandığı toplumlardır. Üretimin ve dolayısıyla tüketimin kitlesel olarak 

plumun varlığı ile mümkündür. Tüketim toplumunun var olup 
yaşayabilmesi için tüketimin; pazar koşullarında, fiyat, mübadele ilişkilerinde, profesyonel yöneticiler 
tarafından sunulması ve tüketiciler tarafından tüketilmesi söz konusudur (Odabaşı, 1999: 21

Tüketim toplumu, üretilen her mal için kitleler arasında tüketim yapmaya ilişkin bir derin arzu 
uyandırmakta ve tatmin ettiği ya da etmediği her ihtiyaç karşılığında yeni bir istek ve arzu 
yaratmaktadır (Yanıklar, 2006: 50). Sürekli yükselen tüketim standartları karşısında toplum 
tatminsizdir. Ebeveynlerinin en son çıkan bir oyuncağı almamış olan çocuk, arkadaşlarını evine davet 
etmeye utanırken otomobili olmayan gençler yaşıtlarıyla kendini eşit hissetmezler. İktisatçıların kısa 

ereksinimler toplum tarafından belirlenir ve ekonomik gelişme oranında 
yükselir şeklinde açıklamak mümkündür (Durning, 1998: 27). Bu dönemle birlikte ortaya çıkan 
mallara yönelme, geçmişte insanların yalnızca sabit ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak ya
harcamalardan farklılaşmıştır. Reklam medya malların teşhirine yönelik teknikler ile malların orijinal 
kullanım değerleri dışında birbirleriyle bağdaştırılan bütün bir duygular ve arzular silsilesine davetiye 
çıkarabilen yeni imge ve imajlar iliştirilmiştir (Featherstone, 2000: 171). Artık tüketilecek şeyin 
gereksinimi karşılamasından çok belli bir kültürel kodu taşıması gerekmektedir. Bunun oluşumunda 
ise moda, eğilimler, yenilik, imaj gibi kavramlar önemli bir yere sahiptir. 

ın tüm dünyada durdurulamaz biçimde yayılması, geleceği düşünmeksizin 
yaşayan insan türünün bugüne kadar karşılaştığı en hızlı ve en önemli değişikliktir. Çok kısa süre 
içerisinde insanlar araba sürücüleri, televizyon izleyicileri, alışveriş merkezi müşter
gelmiştir. Bu önemli geçişin trajik ironisi ise tüketim toplumunun tarihi yükselişini çevreye zarar 
vererek ve insanlara tatminkar bir yaşam sağlamak konusunda etkisiz kalarak sürdürmesidir (Durning, 

m faaliyetlerinde yaşanan değişim toplumsal gruplarda kendini somutlaştırmış, toplumsal 
grupların tüketim eğilimlerinde farklılaşmaya yol açmıştır. Tüketim kültürü, tüketim ürünlerinin ve 
hizmetlerinin kullanımının ötesinde toplumsal statüyü ve kimliği tanımlama anlamında giderek önem 
kazanmaktadır. Bu kültür ve onun getirdiği yaşam tarzı gençlik tarafından daha da önemsenmekte ve 
yaşam biçimlerini tanımlama yolu olarak değerlendirilmektedir. Modern toplumlarda tüketim daha 

n bir göstergesi haline gelmiş ve bu eğilimin meşrulaşmasında da 
kitle iletişim araçları tarafından sunulan moda ürünler ve yeni yaşam tarzları etkili olmuştur. Bu 
süreçte ise gençler kitle iletişim araçları ve reklamlar aracılığıyla tüketicilere ulaştırılan ürünlerden en 
çok etkilenen toplumsal kesim olmuştur. Gençler tüketici olarak pazarda önemli bir yere sahiptirler. 
Çünkü bu grup halihazırda bir pazardır ve geleceğin de yetişkin pazarını oluşturacağı için üzerinde 
önemle durulması gerekir. Bu geniş nüfuslu pazarı fark eden reklamcılar ve pazarlamacılar da 
özellikle gençlere yönelik ürünlere vurgu yapmakta ya da genç nüfusun yaşam tarzını pazarlamaktadır. 
Gençlerin yaşam alanlarından birisi de tüketici olarak üstlendiği roldür. Tüketicilik, tüm yaşam 

unca sürdürülen bir aktivitedir. Yapılan bu iş kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik 

kartı imkânlarının gelişmesi veya alışveriş merkezlerinin sayısının artması gibi 
tüketim araçlarının gelişmesi sonucunda bireysel tüketimin hızla arttığı bir toplum olarak karşımıza 

tlesel tüketime ilişkin yeni 
30), kitle üretimi ile kitle tüketimi 

arasındaki dengenin sağlandığı toplumlardır. Üretimin ve dolayısıyla tüketimin kitlesel olarak 
plumun varlığı ile mümkündür. Tüketim toplumunun var olup 

yaşayabilmesi için tüketimin; pazar koşullarında, fiyat, mübadele ilişkilerinde, profesyonel yöneticiler 
tarafından sunulması ve tüketiciler tarafından tüketilmesi söz konusudur (Odabaşı, 1999: 21-22). 

Tüketim toplumu, üretilen her mal için kitleler arasında tüketim yapmaya ilişkin bir derin arzu 
uyandırmakta ve tatmin ettiği ya da etmediği her ihtiyaç karşılığında yeni bir istek ve arzu 

andartları karşısında toplum 
tatminsizdir. Ebeveynlerinin en son çıkan bir oyuncağı almamış olan çocuk, arkadaşlarını evine davet 
etmeye utanırken otomobili olmayan gençler yaşıtlarıyla kendini eşit hissetmezler. İktisatçıların kısa 

ereksinimler toplum tarafından belirlenir ve ekonomik gelişme oranında 
yükselir şeklinde açıklamak mümkündür (Durning, 1998: 27). Bu dönemle birlikte ortaya çıkan 
mallara yönelme, geçmişte insanların yalnızca sabit ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak yaptıkları 
harcamalardan farklılaşmıştır. Reklam medya malların teşhirine yönelik teknikler ile malların orijinal 
kullanım değerleri dışında birbirleriyle bağdaştırılan bütün bir duygular ve arzular silsilesine davetiye 

irilmiştir (Featherstone, 2000: 171). Artık tüketilecek şeyin 
gereksinimi karşılamasından çok belli bir kültürel kodu taşıması gerekmektedir. Bunun oluşumunda 

ın tüm dünyada durdurulamaz biçimde yayılması, geleceği düşünmeksizin 
yaşayan insan türünün bugüne kadar karşılaştığı en hızlı ve en önemli değişikliktir. Çok kısa süre 
içerisinde insanlar araba sürücüleri, televizyon izleyicileri, alışveriş merkezi müşterileri haline 
gelmiştir. Bu önemli geçişin trajik ironisi ise tüketim toplumunun tarihi yükselişini çevreye zarar 
vererek ve insanlara tatminkar bir yaşam sağlamak konusunda etkisiz kalarak sürdürmesidir (Durning, 

m faaliyetlerinde yaşanan değişim toplumsal gruplarda kendini somutlaştırmış, toplumsal 
grupların tüketim eğilimlerinde farklılaşmaya yol açmıştır. Tüketim kültürü, tüketim ürünlerinin ve 

ımlama anlamında giderek önem 
kazanmaktadır. Bu kültür ve onun getirdiği yaşam tarzı gençlik tarafından daha da önemsenmekte ve 
yaşam biçimlerini tanımlama yolu olarak değerlendirilmektedir. Modern toplumlarda tüketim daha 

n bir göstergesi haline gelmiş ve bu eğilimin meşrulaşmasında da 
kitle iletişim araçları tarafından sunulan moda ürünler ve yeni yaşam tarzları etkili olmuştur. Bu 

an ürünlerden en 
çok etkilenen toplumsal kesim olmuştur. Gençler tüketici olarak pazarda önemli bir yere sahiptirler. 
Çünkü bu grup halihazırda bir pazardır ve geleceğin de yetişkin pazarını oluşturacağı için üzerinde 

uslu pazarı fark eden reklamcılar ve pazarlamacılar da 
özellikle gençlere yönelik ürünlere vurgu yapmakta ya da genç nüfusun yaşam tarzını pazarlamaktadır. 
Gençlerin yaşam alanlarından birisi de tüketici olarak üstlendiği roldür. Tüketicilik, tüm yaşam 

unca sürdürülen bir aktivitedir. Yapılan bu iş kültürel, sosyal, psikolojik ve ekonomik 
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değişkenlerin etkisi ile bireylerin satın alma tarzının oluşmasına yol açmaktadır. Bu tarz, satın alma 
kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Kuşaklar üzerine çalışma
analistlerine göre, günümüz genç ve çocuk pazarı önceki kuşaklardan farklı ve daha güçlüdürler. 
Bunun nedeni, günümüz çocuk ve gençleri ebeveynlerinin sahip oldukları bilgi birikimine hali hazırda 
sahiptirler. Bu nedenle daha farklı arayışlar içindedirler. Bu kuşak için farklı olmak önemli bir 
özelliktir (Ebenkamp, 199: 5). Günümüz gençleri çoğunlukla bireyselliği tercih etmekte ve 
kendilerince belirledikleri yaşam tarzını benimsemektedirler (Mitchell, 2004: 123). Bununla birl
grup üyeliği de önemli olmaktadır. Özellikle gençler arasında dikkat çeken gruplara üyelik ve ait 
olmak istediği gruba uygun yaşam tarzına sahip olmak oldukça önemlidir. Bir diğer önemli özellikleri 
teknolojiden çok yoğun şekilde yararlanmalarıdır (Br
tanışan bu grup için hız ve kolaylık önemli unsurlardır (Cui, Trent, Sullivan, Matiru, 2003: 311; 
Corbit, 2005: 18; Gardner, Eng, 2005: 40). Alışveriş onlar için eğlence anlamına gelmekte ve 
çoğunlukla büyük alışveriş merkezlerini tercih etmektedirler. Alışveriş merkezleri bu yaş grubu için 
sosyalleşme ve bir gruba ait olma anlamına da gelmektedir. Genç kuşakta da önceki kuşaklar gibi 
marka bilinci ve tercihi bulunmaktadır. Marka sadakatlerinin olmadığı ileri sür
moda olan ürünler ve markalar çok çabuk kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır (Capital, 2000: 96
97). Araştırmacılar bu genç kuşağın zor bir tüketici kitlesini oluşturduğunu, bu kuşakla birlikte pazar 
yapılarında büyük değişimlerin görüle
durulması gereken bir tüketici grubu ile karşı karşıya olunduğunu ifade etmektedirler (American 
Demographics, 2002-2003: 1). 

3. Y Kuşağı 

Bu kuşağın başlangıç tarihi için farklı yıllar dile getirilmekt
doğumlular Y Kuşağı olarak kabul edilmektedir. 2015 yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun 
%32.5’ini Y Kuşağı oluşturmaktadır (TÜİK).

Y Kuşağı’nın özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabilmemiz mümkündür 

 Bireysellik ve bağımsızlığın öne çıktığı pragmatik olma ve çalışkanlık.
 Değişik kültürlere, hayat tarzlarına ve davranış şekillerine karşı (yüksek derecede) ileri 

seviyede hoşgörü gösterirler.
 Ekonomiye çok daha iyimser, refah dönemind

hayatlarına ve geleceklerine pozitif bir bakış açısıyla bakıyorlar.
 Dikkat çekici şekilde gelişmiş bir marka farkındalığı olan tüketiciler. Satın alma 

etkisinin önemli temsilcileri ve sağlıklı (para) harcayıcıları.
 Özellikle en son teknoloji söz konusu olduğunda, dünyadaki parçalanmış medyanın 

konforlu kullanıcıları. (Onlardan) beklenen günlük hayata Net’i entegre etme 
sorumluluğu. 

Y Kuşağı’nın asıl ilham kaynağı ise görselliği sonuna dek kullanan medyadır. Medya araçlarında 
örnek olarak gösterilen popüler yüzler, şarkıcılar, film yıldızları, sporcular birer kukla misali, 
gençlerin önüne sürülüyor. Reklamlarda, gençlere tüketim ve gösteriş ağırlıklı bir rol biçiliyor, 
sapmadan izleyecekleri yol dikte ediliyor. "Gençlere özel",
görüntülü reklamlarla zihinlere kazınıyor.

                                                             
1https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr
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değişkenlerin etkisi ile bireylerin satın alma tarzının oluşmasına yol açmaktadır. Bu tarz, satın alma 
kararlarını büyük ölçüde etkilemektedir. Kuşaklar üzerine çalışmalar yapan sosyologlar ve pazar 
analistlerine göre, günümüz genç ve çocuk pazarı önceki kuşaklardan farklı ve daha güçlüdürler. 
Bunun nedeni, günümüz çocuk ve gençleri ebeveynlerinin sahip oldukları bilgi birikimine hali hazırda 

farklı arayışlar içindedirler. Bu kuşak için farklı olmak önemli bir 
özelliktir (Ebenkamp, 199: 5). Günümüz gençleri çoğunlukla bireyselliği tercih etmekte ve 
kendilerince belirledikleri yaşam tarzını benimsemektedirler (Mitchell, 2004: 123). Bununla birl
grup üyeliği de önemli olmaktadır. Özellikle gençler arasında dikkat çeken gruplara üyelik ve ait 
olmak istediği gruba uygun yaşam tarzına sahip olmak oldukça önemlidir. Bir diğer önemli özellikleri 
teknolojiden çok yoğun şekilde yararlanmalarıdır (Brier, 2004: 15). Küçük yaşlarda teknoloji ile 
tanışan bu grup için hız ve kolaylık önemli unsurlardır (Cui, Trent, Sullivan, Matiru, 2003: 311; 
Corbit, 2005: 18; Gardner, Eng, 2005: 40). Alışveriş onlar için eğlence anlamına gelmekte ve 

şveriş merkezlerini tercih etmektedirler. Alışveriş merkezleri bu yaş grubu için 
sosyalleşme ve bir gruba ait olma anlamına da gelmektedir. Genç kuşakta da önceki kuşaklar gibi 
marka bilinci ve tercihi bulunmaktadır. Marka sadakatlerinin olmadığı ileri sürülmektedir. Yeni ve 
moda olan ürünler ve markalar çok çabuk kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır (Capital, 2000: 96
97). Araştırmacılar bu genç kuşağın zor bir tüketici kitlesini oluşturduğunu, bu kuşakla birlikte pazar 
yapılarında büyük değişimlerin görüleceğini ileri sürmektedirler. Bu nedenle üzerinde önemle 
durulması gereken bir tüketici grubu ile karşı karşıya olunduğunu ifade etmektedirler (American 

Bu kuşağın başlangıç tarihi için farklı yıllar dile getirilmektedir. Genel olarak 1980-1999 yılları arası 
doğumlular Y Kuşağı olarak kabul edilmektedir. 2015 yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun 
%32.5’ini Y Kuşağı oluşturmaktadır (TÜİK).1 

Y Kuşağı’nın özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabilmemiz mümkündür (Alan, 2011: 41

Bireysellik ve bağımsızlığın öne çıktığı pragmatik olma ve çalışkanlık. 
Değişik kültürlere, hayat tarzlarına ve davranış şekillerine karşı (yüksek derecede) ileri 
seviyede hoşgörü gösterirler. 
Ekonomiye çok daha iyimser, refah döneminde büyümüş olmanın sonucu olarak 
hayatlarına ve geleceklerine pozitif bir bakış açısıyla bakıyorlar. 
Dikkat çekici şekilde gelişmiş bir marka farkındalığı olan tüketiciler. Satın alma 
etkisinin önemli temsilcileri ve sağlıklı (para) harcayıcıları. 

en son teknoloji söz konusu olduğunda, dünyadaki parçalanmış medyanın 
konforlu kullanıcıları. (Onlardan) beklenen günlük hayata Net’i entegre etme 

Y Kuşağı’nın asıl ilham kaynağı ise görselliği sonuna dek kullanan medyadır. Medya araçlarında 
örnek olarak gösterilen popüler yüzler, şarkıcılar, film yıldızları, sporcular birer kukla misali, 
gençlerin önüne sürülüyor. Reklamlarda, gençlere tüketim ve gösteriş ağırlıklı bir rol biçiliyor, 
sapmadan izleyecekleri yol dikte ediliyor. "Gençlere özel", "özgür ol", "farklı ol" gibi telkinler sesli ve 
görüntülü reklamlarla zihinlere kazınıyor. 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=130&locale=tr(Erişim Tarihi: 28.11.2017) 

değişkenlerin etkisi ile bireylerin satın alma tarzının oluşmasına yol açmaktadır. Bu tarz, satın alma 
lar yapan sosyologlar ve pazar 

analistlerine göre, günümüz genç ve çocuk pazarı önceki kuşaklardan farklı ve daha güçlüdürler. 
Bunun nedeni, günümüz çocuk ve gençleri ebeveynlerinin sahip oldukları bilgi birikimine hali hazırda 

farklı arayışlar içindedirler. Bu kuşak için farklı olmak önemli bir 
özelliktir (Ebenkamp, 199: 5). Günümüz gençleri çoğunlukla bireyselliği tercih etmekte ve 
kendilerince belirledikleri yaşam tarzını benimsemektedirler (Mitchell, 2004: 123). Bununla birlikte 
grup üyeliği de önemli olmaktadır. Özellikle gençler arasında dikkat çeken gruplara üyelik ve ait 
olmak istediği gruba uygun yaşam tarzına sahip olmak oldukça önemlidir. Bir diğer önemli özellikleri 

ier, 2004: 15). Küçük yaşlarda teknoloji ile 
tanışan bu grup için hız ve kolaylık önemli unsurlardır (Cui, Trent, Sullivan, Matiru, 2003: 311; 
Corbit, 2005: 18; Gardner, Eng, 2005: 40). Alışveriş onlar için eğlence anlamına gelmekte ve 

şveriş merkezlerini tercih etmektedirler. Alışveriş merkezleri bu yaş grubu için 
sosyalleşme ve bir gruba ait olma anlamına da gelmektedir. Genç kuşakta da önceki kuşaklar gibi 

ülmektedir. Yeni ve 
moda olan ürünler ve markalar çok çabuk kabul görmekte ve yaygınlaşmaktadır (Capital, 2000: 96-
97). Araştırmacılar bu genç kuşağın zor bir tüketici kitlesini oluşturduğunu, bu kuşakla birlikte pazar 

ceğini ileri sürmektedirler. Bu nedenle üzerinde önemle 
durulması gereken bir tüketici grubu ile karşı karşıya olunduğunu ifade etmektedirler (American 

1999 yılları arası 
doğumlular Y Kuşağı olarak kabul edilmektedir. 2015 yılı nüfus sayımına göre Türkiye nüfusunun 

(Alan, 2011: 41-42): 

Değişik kültürlere, hayat tarzlarına ve davranış şekillerine karşı (yüksek derecede) ileri 

e büyümüş olmanın sonucu olarak 

Dikkat çekici şekilde gelişmiş bir marka farkındalığı olan tüketiciler. Satın alma 

en son teknoloji söz konusu olduğunda, dünyadaki parçalanmış medyanın 
konforlu kullanıcıları. (Onlardan) beklenen günlük hayata Net’i entegre etme 

Y Kuşağı’nın asıl ilham kaynağı ise görselliği sonuna dek kullanan medyadır. Medya araçlarında 
örnek olarak gösterilen popüler yüzler, şarkıcılar, film yıldızları, sporcular birer kukla misali, 
gençlerin önüne sürülüyor. Reklamlarda, gençlere tüketim ve gösteriş ağırlıklı bir rol biçiliyor, 

"özgür ol", "farklı ol" gibi telkinler sesli ve 
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Y Kuşağı’nın temsilcileri için tüketim artık bir yaşam tarzı demektir. Onlar tükettikleri ürünlerle hangi 
sınıfa ait olduklarını belirlerler. Bu kuşak için 
yaşamın içinde olağan bir süreçtir. Tüketmedikleri bir hayat onlar için söz konusu olamaz. Üstelik 
tüketim yalnızca eşyaların, malların satın alınması demek değildir. Tüm yaşam alanında kültürel 
süreçleri içeren bir faaliyettir. Y Kuşağı için dinledikleri müzik türü de izledikleri filmler de tatil için 
tercih ettikleri yerler de birer tüketim nesnesidir. Tercihleri yaşam tarzlarını belirtmede, kimliklerini 
oluşturmada birer etkendir. Kim olduklarını, hangi grub
koyar ve hatta herkesin de görmesini sağlarlar. Tüm bu nedenlerden ötürü Y Kuşağı için tüketim, var 
olmalarının bir parçası ve toplumsal yaşamda sahip oldukları statüyü belirtme, ait oldukları sınıfsal 
yapıyı göstermek için bir araç anlamına gelmektedir.

4. Tüketicinin Marka Tercihini Etkileyen Faktörler

Marka, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, resimlerle veya harflerle yapılan işaret, para, bilet yerine 
kullanılan plastik, metal veya başka bir maddeden yapılmış şey
tanıtılmasına, benzer olanlarından ayrılmasına yarayan özel adlar veya işaretlerdir (TDK, 2017)
Aktuğlu (2004:12) markayı, tüketicilerce öteki ürün çeşitlerinden bazı yönleri ile ayrılan, ürünlerin 
ayırt edici özelliklerini sarmalamaya çalışan bir sembol, isim veya işaret olarak tanımlarken, Akdeniz 
Ar (2004: 5) ise markayı, satıcıların mallarını ya da hizmetlerinin tanımlanmasını sağlayan ve onları 
rakiplerinden ayrılmasını amaçlayan bir terim, isim, sembol, işar
şeklinde tanımlamıştır. 

Bir mal veya hizmeti satın alırken tüketiciler, pek çok faktörün etkisinde kalırlar. Fiyat, ihtiyaç, 
kullanışlılık vb. faktörlerin yanı sıra tüketiciler, satın alma süreçlerinin karar verme safha
bir başka etkileyicinin daha etkisinde kalabilirler ki o da satın alınması düşünülen malın veya hizmetin 
markalı olup olmamasıdır. Tüketicilerin markalı ürünlerle psikolojik doyum sağlaması, satın almadaki 
risk düşüncesinin yerini kalitenin ve 
kolaylık yaşaması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler markalı olan ürünlere yönelebilmektedirler 
(Recklies, 2015). 

Tüketiciler satın alma davranışlarında bazı markaları diğerlerine göre dah
marka tercihleri, demografik faktörlere, psikolojik faktörlere ve sosyal faktörlere göre değişiklik 
gösterebilir. 

Tüketicilerin marka tercihini etkileyen demografik faktörler cinsiyet, yaş, meslek, eğitim ve gelir 
olarak sıralanabilir. Tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, satın alma davranış kalıplarının biçimi, 
belirli gereksinimlerin öne çıkmasında dahil olduğu yaş grubunun etkisi olabilmektedir. Yaşın marka 
tercihlerine yönelik olarak yapılan araştırmalarda gençlerin 
tercihlerinde daha fazla değişimin görüldüğünü, yetişkinlerinse daha bağlılık içeren davranışlar 
sergiledikleri görülmektedir. Bunun yanında diğer demografik etken olan cinsiyetin de satın alma 
karar sürecinde marka tercihleri üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle bazı 
ürünlerde/hizmetlerde kişiler cinsiyet rollerine göre, toplumdaki konumlarına göre marka tercihlerini 

                                                             
2http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MARKA
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Y Kuşağı’nın temsilcileri için tüketim artık bir yaşam tarzı demektir. Onlar tükettikleri ürünlerle hangi 
sınıfa ait olduklarını belirlerler. Bu kuşak için tüketim gündelik hayattan bağımsız bir faaliyet değil, 
yaşamın içinde olağan bir süreçtir. Tüketmedikleri bir hayat onlar için söz konusu olamaz. Üstelik 
tüketim yalnızca eşyaların, malların satın alınması demek değildir. Tüm yaşam alanında kültürel 

en bir faaliyettir. Y Kuşağı için dinledikleri müzik türü de izledikleri filmler de tatil için 
tercih ettikleri yerler de birer tüketim nesnesidir. Tercihleri yaşam tarzlarını belirtmede, kimliklerini 
oluşturmada birer etkendir. Kim olduklarını, hangi gruba ait olduklarını tüketim ritüelleri ile ortaya 
koyar ve hatta herkesin de görmesini sağlarlar. Tüm bu nedenlerden ötürü Y Kuşağı için tüketim, var 
olmalarının bir parçası ve toplumsal yaşamda sahip oldukları statüyü belirtme, ait oldukları sınıfsal 

göstermek için bir araç anlamına gelmektedir. 

4. Tüketicinin Marka Tercihini Etkileyen Faktörler 

Marka, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, resimlerle veya harflerle yapılan işaret, para, bilet yerine 
kullanılan plastik, metal veya başka bir maddeden yapılmış şey, bir ticari malın, herhangi bir nesnenin 
tanıtılmasına, benzer olanlarından ayrılmasına yarayan özel adlar veya işaretlerdir (TDK, 2017)
Aktuğlu (2004:12) markayı, tüketicilerce öteki ürün çeşitlerinden bazı yönleri ile ayrılan, ürünlerin 

elliklerini sarmalamaya çalışan bir sembol, isim veya işaret olarak tanımlarken, Akdeniz 
Ar (2004: 5) ise markayı, satıcıların mallarını ya da hizmetlerinin tanımlanmasını sağlayan ve onları 
rakiplerinden ayrılmasını amaçlayan bir terim, isim, sembol, işaret, şekil veya bunların kombinasyonu 

Bir mal veya hizmeti satın alırken tüketiciler, pek çok faktörün etkisinde kalırlar. Fiyat, ihtiyaç, 
kullanışlılık vb. faktörlerin yanı sıra tüketiciler, satın alma süreçlerinin karar verme safha
bir başka etkileyicinin daha etkisinde kalabilirler ki o da satın alınması düşünülen malın veya hizmetin 
markalı olup olmamasıdır. Tüketicilerin markalı ürünlerle psikolojik doyum sağlaması, satın almadaki 
risk düşüncesinin yerini kalitenin ve güvenilirliğin alması ya da satın almaya dair karar alma sürecinde 
kolaylık yaşaması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler markalı olan ürünlere yönelebilmektedirler 

Tüketiciler satın alma davranışlarında bazı markaları diğerlerine göre daha fazla tercih edebilirler. Bu 
marka tercihleri, demografik faktörlere, psikolojik faktörlere ve sosyal faktörlere göre değişiklik 

Tüketicilerin marka tercihini etkileyen demografik faktörler cinsiyet, yaş, meslek, eğitim ve gelir 
lanabilir. Tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, satın alma davranış kalıplarının biçimi, 

belirli gereksinimlerin öne çıkmasında dahil olduğu yaş grubunun etkisi olabilmektedir. Yaşın marka 
tercihlerine yönelik olarak yapılan araştırmalarda gençlerin yetişkinler ile karşılaştırıldıklarında 
tercihlerinde daha fazla değişimin görüldüğünü, yetişkinlerinse daha bağlılık içeren davranışlar 
sergiledikleri görülmektedir. Bunun yanında diğer demografik etken olan cinsiyetin de satın alma 

tercihleri üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle bazı 
ürünlerde/hizmetlerde kişiler cinsiyet rollerine göre, toplumdaki konumlarına göre marka tercihlerini 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MARKA (Erişim Tarihi: 07.10.2017)

Y Kuşağı’nın temsilcileri için tüketim artık bir yaşam tarzı demektir. Onlar tükettikleri ürünlerle hangi 
gündelik hayattan bağımsız bir faaliyet değil, 

yaşamın içinde olağan bir süreçtir. Tüketmedikleri bir hayat onlar için söz konusu olamaz. Üstelik 
tüketim yalnızca eşyaların, malların satın alınması demek değildir. Tüm yaşam alanında kültürel 

en bir faaliyettir. Y Kuşağı için dinledikleri müzik türü de izledikleri filmler de tatil için 
tercih ettikleri yerler de birer tüketim nesnesidir. Tercihleri yaşam tarzlarını belirtmede, kimliklerini 

a ait olduklarını tüketim ritüelleri ile ortaya 
koyar ve hatta herkesin de görmesini sağlarlar. Tüm bu nedenlerden ötürü Y Kuşağı için tüketim, var 
olmalarının bir parçası ve toplumsal yaşamda sahip oldukları statüyü belirtme, ait oldukları sınıfsal 

Marka, Türk Dil Kurumu sözlüğünde, resimlerle veya harflerle yapılan işaret, para, bilet yerine 
, bir ticari malın, herhangi bir nesnenin 

tanıtılmasına, benzer olanlarından ayrılmasına yarayan özel adlar veya işaretlerdir (TDK, 2017)2. 
Aktuğlu (2004:12) markayı, tüketicilerce öteki ürün çeşitlerinden bazı yönleri ile ayrılan, ürünlerin 

elliklerini sarmalamaya çalışan bir sembol, isim veya işaret olarak tanımlarken, Akdeniz 
Ar (2004: 5) ise markayı, satıcıların mallarını ya da hizmetlerinin tanımlanmasını sağlayan ve onları 

et, şekil veya bunların kombinasyonu 

Bir mal veya hizmeti satın alırken tüketiciler, pek çok faktörün etkisinde kalırlar. Fiyat, ihtiyaç, 
kullanışlılık vb. faktörlerin yanı sıra tüketiciler, satın alma süreçlerinin karar verme safhasında diğer 
bir başka etkileyicinin daha etkisinde kalabilirler ki o da satın alınması düşünülen malın veya hizmetin 
markalı olup olmamasıdır. Tüketicilerin markalı ürünlerle psikolojik doyum sağlaması, satın almadaki 

güvenilirliğin alması ya da satın almaya dair karar alma sürecinde 
kolaylık yaşaması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler markalı olan ürünlere yönelebilmektedirler 

a fazla tercih edebilirler. Bu 
marka tercihleri, demografik faktörlere, psikolojik faktörlere ve sosyal faktörlere göre değişiklik 

Tüketicilerin marka tercihini etkileyen demografik faktörler cinsiyet, yaş, meslek, eğitim ve gelir 
lanabilir. Tüketicilerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, satın alma davranış kalıplarının biçimi, 

belirli gereksinimlerin öne çıkmasında dahil olduğu yaş grubunun etkisi olabilmektedir. Yaşın marka 
yetişkinler ile karşılaştırıldıklarında 

tercihlerinde daha fazla değişimin görüldüğünü, yetişkinlerinse daha bağlılık içeren davranışlar 
sergiledikleri görülmektedir. Bunun yanında diğer demografik etken olan cinsiyetin de satın alma 

tercihleri üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. Özellikle bazı 
ürünlerde/hizmetlerde kişiler cinsiyet rollerine göre, toplumdaki konumlarına göre marka tercihlerini 
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belirlemektedirler. Eğitim durumu da bir diğer faktör olarak ifade edilmektedir. Bireyl
veya meslekleri sonucu bulundukları sosyal sınıflara göre istek ve ihtiyaçları değişiklik göstermektedir 
(Karpat Aktuğlu ve Temel, 2006: 43

Tüketicinin marka tercihinde tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler ise algılama, 
güdülenme, öğrenme ve kişilik, tutum ve inançlar, tüketici yeterliliği olarak sıralanabilir. Tüketicilerin 
davranışları kişilerin gereksinimlerinin karşılanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu sebeple 
öncelikle kişilerin belli bir markayı tercih etmelerin
gerekir. İstek duyan tüketicilerin söz konusu markayla ilgili bilgileri algılamasıyla markaya ilişkin 
bilgileri beyninde konumlanmaktadır. Tüketicilerin markanın belli bir özelliğinden etkilenmesi, 
kendilerine yakın hissetmeleri veya markayla özdeşleşmeleri sonucunda satın alma isteği ortaya 
çıkmaktadır. Tüketicilerin kişilik özellikleri bir markaya karşı yakınlık duymalarında etkili olmakta ve 
markaya karşı pozitif tutumlar geliştirmelerini sağlamaktadır. T
olarak geliştirdikleri inançlar ve değer mekanizmaları birçok marka arasından birini tercih etmelerinde 
yönlendirici bir etki yaratmaktadır (Karpat Aktuğlu ve Temel, 2006, 43

Aile, sosyal sınıf, referans grupları, 
tüketicilerin marka tercihini etkileyen bir diğer faktördür. Aile toplumun en küçük birimi olarak 
bireylerin sosyalleşmesinde önemlidir. Aile içerisinde yer alan bireylerin marka tercihinde en ç
bireyleri etkili olmaktadır. Bununla birlikte, aile üyelerinin sahip oldukları rollerin farklı olması, ürün 
veya markaların seçiminde etkili olmaktadır. Marka tercihi konusunda belirleyici diğer bir faktör de, 
sosyal sınıftır. Yaşam biçimi tüketici
yer alan kişilerin marka tercihleri de farklı olmaktadır. Tüketicilerin belirli sosyal gruplara üye 
olabilmeleri için markalar sembolik bir anlam taşımaktadır. İçinde bulunulan gruba uy
gruba ait olduğunun göstergesi genellikle tercih edilen markalar ile değerlendirilmektedir (Karpat 
Aktuğlu ve Temel, (http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/vi

5.  Boş Zaman ve Tüketim Mekânları

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yaşam üç temel çizgide yürümeye başlamıştır. Bunlardan biri ev, 
ikincisi iş ve üçüncüsü de boş zamandır. Kapitalizm, özellikle küreselleşmeyle birlikte boş zamanı 
kitlesel tüketimin artırılması adına tercih edilen ve uzun vakitler harcanabilen bir yaşam parçası olarak 
tasarımlamıştır. Tüketimin bir kimlik kazanımı ve statü belirleyiciliğine evrilmesiyle birlikte bunları 
gerçekleştirecek zamana olan gereksinim de artmıştır.

Boş zamanın tüketime yönelik kullanılması ise tüketim mekânlarının eğlenceli vakit geçirilecek yerler 
olmalarıyla gerçekleşebilir. Ritzer de tüketim araçları olarak adlandırdığı tüketimin gerçekleştiği 
mekânlarının verimli ve etkin satış yapabilmeleri için 
için gerekli olan büyüyü bozduğunu ifade eder. Bu nedenle büyüsü bozulmuş olanı yeniden büyülemek 
gerekmektedir. Bunu yaparken simülasyonlarla gösteri yaratmaya değinen Ritzer bu noktada Debord’a 
ve Baudrillard’a değinir. Baudrillard’ın her şeyin iç içe geçtiği ve birbirine karıştığı söylemini ele alır 
ve yemek yerleri, alışveriş merkezleri, spor merkezlerini birbirinin içine girdiğini ifade eder. Simüle 
edilmiş insan ve mekânlara da değinen Ritzer, çalışanla
iletişiminde olmadıklarını, konulu parkaların gerçek mekânların simüle edilmiş hali olduğunu örnek 
göstermektedir. Güvenlikli siteler bile kendilerine bir tarz belirmekte ve hava yaratmaktadırlar (2011: 
135-164). 
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belirlemektedirler. Eğitim durumu da bir diğer faktör olarak ifade edilmektedir. Bireyl
veya meslekleri sonucu bulundukları sosyal sınıflara göre istek ve ihtiyaçları değişiklik göstermektedir 
(Karpat Aktuğlu ve Temel, 2006: 43-61). 

Tüketicinin marka tercihinde tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler ise algılama, 
güdülenme, öğrenme ve kişilik, tutum ve inançlar, tüketici yeterliliği olarak sıralanabilir. Tüketicilerin 
davranışları kişilerin gereksinimlerinin karşılanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu sebeple 
öncelikle kişilerin belli bir markayı tercih etmelerinde o markaya karşı bir istek duyması, güdülenmesi 
gerekir. İstek duyan tüketicilerin söz konusu markayla ilgili bilgileri algılamasıyla markaya ilişkin 
bilgileri beyninde konumlanmaktadır. Tüketicilerin markanın belli bir özelliğinden etkilenmesi, 

ine yakın hissetmeleri veya markayla özdeşleşmeleri sonucunda satın alma isteği ortaya 
çıkmaktadır. Tüketicilerin kişilik özellikleri bir markaya karşı yakınlık duymalarında etkili olmakta ve 
markaya karşı pozitif tutumlar geliştirmelerini sağlamaktadır. Tüketicilerin ürün/hizmetlere yönelik 
olarak geliştirdikleri inançlar ve değer mekanizmaları birçok marka arasından birini tercih etmelerinde 
yönlendirici bir etki yaratmaktadır (Karpat Aktuğlu ve Temel, 2006, 43-61). 

Aile, sosyal sınıf, referans grupları, kültür, roller, arkadaş olarak ifade edilen sosyal faktörler, 
tüketicilerin marka tercihini etkileyen bir diğer faktördür. Aile toplumun en küçük birimi olarak 
bireylerin sosyalleşmesinde önemlidir. Aile içerisinde yer alan bireylerin marka tercihinde en ç
bireyleri etkili olmaktadır. Bununla birlikte, aile üyelerinin sahip oldukları rollerin farklı olması, ürün 
veya markaların seçiminde etkili olmaktadır. Marka tercihi konusunda belirleyici diğer bir faktör de, 
sosyal sınıftır. Yaşam biçimi tüketicilerin algılama ve tutumlarını etkilediği için farklı sosyal sınıflarda 
yer alan kişilerin marka tercihleri de farklı olmaktadır. Tüketicilerin belirli sosyal gruplara üye 
olabilmeleri için markalar sembolik bir anlam taşımaktadır. İçinde bulunulan gruba uy
gruba ait olduğunun göstergesi genellikle tercih edilen markalar ile değerlendirilmektedir (Karpat 

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/564). 

5.  Boş Zaman ve Tüketim Mekânları 

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yaşam üç temel çizgide yürümeye başlamıştır. Bunlardan biri ev, 
ikincisi iş ve üçüncüsü de boş zamandır. Kapitalizm, özellikle küreselleşmeyle birlikte boş zamanı 

tüketimin artırılması adına tercih edilen ve uzun vakitler harcanabilen bir yaşam parçası olarak 
tasarımlamıştır. Tüketimin bir kimlik kazanımı ve statü belirleyiciliğine evrilmesiyle birlikte bunları 
gerçekleştirecek zamana olan gereksinim de artmıştır. 

oş zamanın tüketime yönelik kullanılması ise tüketim mekânlarının eğlenceli vakit geçirilecek yerler 
olmalarıyla gerçekleşebilir. Ritzer de tüketim araçları olarak adlandırdığı tüketimin gerçekleştiği 
mekânlarının verimli ve etkin satış yapabilmeleri için akılcılaştığını ancak bunun da tüketiciyi çekmek 
için gerekli olan büyüyü bozduğunu ifade eder. Bu nedenle büyüsü bozulmuş olanı yeniden büyülemek 
gerekmektedir. Bunu yaparken simülasyonlarla gösteri yaratmaya değinen Ritzer bu noktada Debord’a 

ard’a değinir. Baudrillard’ın her şeyin iç içe geçtiği ve birbirine karıştığı söylemini ele alır 
ve yemek yerleri, alışveriş merkezleri, spor merkezlerini birbirinin içine girdiğini ifade eder. Simüle 
edilmiş insan ve mekânlara da değinen Ritzer, çalışanların belli klişelere uyduğunu ve hakiki insan 
iletişiminde olmadıklarını, konulu parkaların gerçek mekânların simüle edilmiş hali olduğunu örnek 
göstermektedir. Güvenlikli siteler bile kendilerine bir tarz belirmekte ve hava yaratmaktadırlar (2011: 

belirlemektedirler. Eğitim durumu da bir diğer faktör olarak ifade edilmektedir. Bireylerin eğitimleri 
veya meslekleri sonucu bulundukları sosyal sınıflara göre istek ve ihtiyaçları değişiklik göstermektedir 

Tüketicinin marka tercihinde tüketici davranışını etkileyen psikolojik faktörler ise algılama, 
güdülenme, öğrenme ve kişilik, tutum ve inançlar, tüketici yeterliliği olarak sıralanabilir. Tüketicilerin 
davranışları kişilerin gereksinimlerinin karşılanmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu sebeple 

de o markaya karşı bir istek duyması, güdülenmesi 
gerekir. İstek duyan tüketicilerin söz konusu markayla ilgili bilgileri algılamasıyla markaya ilişkin 
bilgileri beyninde konumlanmaktadır. Tüketicilerin markanın belli bir özelliğinden etkilenmesi, 

ine yakın hissetmeleri veya markayla özdeşleşmeleri sonucunda satın alma isteği ortaya 
çıkmaktadır. Tüketicilerin kişilik özellikleri bir markaya karşı yakınlık duymalarında etkili olmakta ve 

üketicilerin ürün/hizmetlere yönelik 
olarak geliştirdikleri inançlar ve değer mekanizmaları birçok marka arasından birini tercih etmelerinde 

kültür, roller, arkadaş olarak ifade edilen sosyal faktörler, 
tüketicilerin marka tercihini etkileyen bir diğer faktördür. Aile toplumun en küçük birimi olarak 
bireylerin sosyalleşmesinde önemlidir. Aile içerisinde yer alan bireylerin marka tercihinde en çok aile 
bireyleri etkili olmaktadır. Bununla birlikte, aile üyelerinin sahip oldukları rollerin farklı olması, ürün 
veya markaların seçiminde etkili olmaktadır. Marka tercihi konusunda belirleyici diğer bir faktör de, 

lerin algılama ve tutumlarını etkilediği için farklı sosyal sınıflarda 
yer alan kişilerin marka tercihleri de farklı olmaktadır. Tüketicilerin belirli sosyal gruplara üye 
olabilmeleri için markalar sembolik bir anlam taşımaktadır. İçinde bulunulan gruba uymanın ve o 
gruba ait olduğunun göstergesi genellikle tercih edilen markalar ile değerlendirilmektedir (Karpat 

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yaşam üç temel çizgide yürümeye başlamıştır. Bunlardan biri ev, 
ikincisi iş ve üçüncüsü de boş zamandır. Kapitalizm, özellikle küreselleşmeyle birlikte boş zamanı 

tüketimin artırılması adına tercih edilen ve uzun vakitler harcanabilen bir yaşam parçası olarak 
tasarımlamıştır. Tüketimin bir kimlik kazanımı ve statü belirleyiciliğine evrilmesiyle birlikte bunları 

oş zamanın tüketime yönelik kullanılması ise tüketim mekânlarının eğlenceli vakit geçirilecek yerler 
olmalarıyla gerçekleşebilir. Ritzer de tüketim araçları olarak adlandırdığı tüketimin gerçekleştiği 

akılcılaştığını ancak bunun da tüketiciyi çekmek 
için gerekli olan büyüyü bozduğunu ifade eder. Bu nedenle büyüsü bozulmuş olanı yeniden büyülemek 
gerekmektedir. Bunu yaparken simülasyonlarla gösteri yaratmaya değinen Ritzer bu noktada Debord’a 

ard’a değinir. Baudrillard’ın her şeyin iç içe geçtiği ve birbirine karıştığı söylemini ele alır 
ve yemek yerleri, alışveriş merkezleri, spor merkezlerini birbirinin içine girdiğini ifade eder. Simüle 

rın belli klişelere uyduğunu ve hakiki insan 
iletişiminde olmadıklarını, konulu parkaların gerçek mekânların simüle edilmiş hali olduğunu örnek 
göstermektedir. Güvenlikli siteler bile kendilerine bir tarz belirmekte ve hava yaratmaktadırlar (2011: 
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Boş zaman, yapısı itibariyle üreticiler tarafından hedeflenen bir zaman dilimidir. 
boş zamana büyük yatırımlar yaparak, bu zamanı alışveriş odaklı organize etmeye çalışırlar. Bunun için 
de tüketimi bir ideolojik değer olarak kitlele
asli anlam ve önemini yitirerek, bir meta tüketim zamanı olup çıkar. Tabi bu zamanda her şey ama her 
şeyin bir fiyatı ve değeri vardır. Kâr' a dönüşmeyen bir ilişki, etkinlik ya da değerin var ol
yoktur. Her bir ilişki/sosyal ilişki, kâr/maliyet hesaplarının rasyonalitesine boyun eğer. Serbest zaman, 
adeta meta tüketim zamanı olarak işlev görür
kılavuzluğunda yol alması, paket yaşam kalıpl
olması hiç kuşkusuz, yaşamlarımızın tabiiliğini yok ediyor, yapay/kopya ilişkiler spektrumuna bizi 
hapsediyor" (Aytaç, 2006: 41). 

"Boş zamanın kapitalist sistem tarafından kârlı bir değiş tokuş aracı olarak
zamanın doğasında ve kullanım değerinde büyük farklılaşmalar yaşandı. Boş zaman başlangıçta nicel 
olarak artırıldı ve bu zamanın kapitalist çarkı döndürecek tarzda bir tüketim üssü olarak düzenlenmesi 
yoluna gidildi. Zira tüketim faaliyeti de en fazla, çalışma dışı saatlerde artış gösterdiğinden, iş dışı 
alanların artan bir ivmeyle kapitalist düzenlemelere konu olduğu, tüketimci bir karakter kazandığına 
tanık olundu. Bu süreçte, mekânlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, oyun/tem
turistik bölgeler/aktiviteler vs. gerçekte, tüketimciliği artırmanın, kapitalist sistemi restore etmenin aracı 
kurumları olarak öne çıktılar" (Aytaç, 2006: 33).

Araştırmanın Problemi 

Tüketim, üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim 
tarafından kullanılmasıdır.3 Diğer bir tanımlamayla iktisadi mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını 
doğrudan doğruya tatmin etmek üzere kullanılması olarak tanımlanmaktadır.
toplumlarında, tüketim ihtiyaçtan çok prestij, farklılık, bir gruba aidiyet, kimlik ve imaj edinme, sınıf 
atlama gibi simgesel değerler adına yapılmaktadır. Medya içerikleri, tüketiciye metaları kullanarak 
sınıf atlayacağı, yaşamının olumlu anlamda değişeceği, bir gruba ait o
türünden iletiler sunmakta, ürünün kendisinin tanıtımı ise geri planda yer almakta ya da hiç yer 
almamaktadır. Çağdaş tüketim kültürü küreselleşme olgusu ile yakından ilişkilidir. Endüstriyel ve 
ticari süreçler küresel boyutta işlemekte; maddi kültürün tüm sonuçları ulus devletin sınırlarını 
aşmaktadır. Lüks tüketim malları, artık çok uzaklara ulaşabilmekte ve tüketim küresel bir boyut 
kazanmaktadır. Yaşam tarzları, genel anlamda toplumların sosyo
yapıdaki konumlarına bağlı olmakla birlikte, tüketimle gelen yaşam tarzları kavramında vurgulanan 
özellikle bir kişi ya da gruba ait eşya, yer ve zamanın kullanılış biçimleridir. 
tarzlarını modern dünyanın “farklılık ve dikkat çek
tüketim ile ilgili mal ve hizmetler üzerine odaklanan bir yaşama modeli olarak açıklamaktadır. 
Tüketim kültürünün sunduğu yaşam tarzı, yoğun olarak metropollerde hissedilmektedir. Chaney’ e 
göre “Metropol, özellikle de uygar yaşamın yeni biçimleri için bir odak noktasıdır; bu yüzden bir 
zevkler ve farklılıklar dünyasıdır ve bu dünyada tüketim üretimden çok daha önemlidir” 
2009: 126- 127). Yaşam tarzı oluşturmaya yönelik moda olan giysi, dekorasyon, tatil ve eğlence 
mekânları vb. her türlü yeni şey ilk yansımasını metropollerde bulmaktadır. Toplumun bir kitle 

                                                             
3http://www.gazetehabervaktim.com/tuketim
4https://www.frmartuklu.org/konu/t%C3%BCketim
(Erişim Tarihi: 24.10.2017) 
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Boş zaman, yapısı itibariyle üreticiler tarafından hedeflenen bir zaman dilimidir. "Bu nedenle firmalar, 
boş zamana büyük yatırımlar yaparak, bu zamanı alışveriş odaklı organize etmeye çalışırlar. Bunun için 
de tüketimi bir ideolojik değer olarak kitlelere benimsetme stratejisi güderler. Serbest zaman böylelikle, 
asli anlam ve önemini yitirerek, bir meta tüketim zamanı olup çıkar. Tabi bu zamanda her şey ama her 
şeyin bir fiyatı ve değeri vardır. Kâr' a dönüşmeyen bir ilişki, etkinlik ya da değerin var ol
yoktur. Her bir ilişki/sosyal ilişki, kâr/maliyet hesaplarının rasyonalitesine boyun eğer. Serbest zaman, 
adeta meta tüketim zamanı olarak işlev görür" (Aytaç, 2006: 35). "Küresel boş zamanın tüketimin 
kılavuzluğunda yol alması, paket yaşam kalıplarının dünyanın hemen her yerinde dolaşıma çıkmış 
olması hiç kuşkusuz, yaşamlarımızın tabiiliğini yok ediyor, yapay/kopya ilişkiler spektrumuna bizi 

Boş zamanın kapitalist sistem tarafından kârlı bir değiş tokuş aracı olarak keşfedilmesiyle, boş 
zamanın doğasında ve kullanım değerinde büyük farklılaşmalar yaşandı. Boş zaman başlangıçta nicel 
olarak artırıldı ve bu zamanın kapitalist çarkı döndürecek tarzda bir tüketim üssü olarak düzenlenmesi 

iyeti de en fazla, çalışma dışı saatlerde artış gösterdiğinden, iş dışı 
alanların artan bir ivmeyle kapitalist düzenlemelere konu olduğu, tüketimci bir karakter kazandığına 
tanık olundu. Bu süreçte, mekânlar, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, oyun/temsil salonları, parklar, 
turistik bölgeler/aktiviteler vs. gerçekte, tüketimciliği artırmanın, kapitalist sistemi restore etmenin aracı 

(Aytaç, 2006: 33). 

Tüketim, üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar 
Diğer bir tanımlamayla iktisadi mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını 

doğrudan doğruya tatmin etmek üzere kullanılması olarak tanımlanmaktadır.
im ihtiyaçtan çok prestij, farklılık, bir gruba aidiyet, kimlik ve imaj edinme, sınıf 

atlama gibi simgesel değerler adına yapılmaktadır. Medya içerikleri, tüketiciye metaları kullanarak 
sınıf atlayacağı, yaşamının olumlu anlamda değişeceği, bir gruba ait olacağı ya da farklı olacağı 
türünden iletiler sunmakta, ürünün kendisinin tanıtımı ise geri planda yer almakta ya da hiç yer 
almamaktadır. Çağdaş tüketim kültürü küreselleşme olgusu ile yakından ilişkilidir. Endüstriyel ve 

şlemekte; maddi kültürün tüm sonuçları ulus devletin sınırlarını 
aşmaktadır. Lüks tüketim malları, artık çok uzaklara ulaşabilmekte ve tüketim küresel bir boyut 
kazanmaktadır. Yaşam tarzları, genel anlamda toplumların sosyo-kültürel yapılarını ve bireyleri
yapıdaki konumlarına bağlı olmakla birlikte, tüketimle gelen yaşam tarzları kavramında vurgulanan 
özellikle bir kişi ya da gruba ait eşya, yer ve zamanın kullanılış biçimleridir. David Chaney,  yaşam 
tarzlarını modern dünyanın “farklılık ve dikkat çekiciliğe dayalı” bir grup tarafından paylaşılan ve 
tüketim ile ilgili mal ve hizmetler üzerine odaklanan bir yaşama modeli olarak açıklamaktadır. 
Tüketim kültürünün sunduğu yaşam tarzı, yoğun olarak metropollerde hissedilmektedir. Chaney’ e 

özellikle de uygar yaşamın yeni biçimleri için bir odak noktasıdır; bu yüzden bir 
zevkler ve farklılıklar dünyasıdır ve bu dünyada tüketim üretimden çok daha önemlidir” 

127). Yaşam tarzı oluşturmaya yönelik moda olan giysi, dekorasyon, tatil ve eğlence 
mekânları vb. her türlü yeni şey ilk yansımasını metropollerde bulmaktadır. Toplumun bir kitle 

http://www.gazetehabervaktim.com/tuketim-cilginligi-2155yy.htm (Erişim Tarihi: 24.10.2017) 
https://www.frmartuklu.org/konu/t%C3%BCketim-nedir-t%C3%BCketim-hakk%C4%B1nda-bilgi.184205/

Bu nedenle firmalar, 
boş zamana büyük yatırımlar yaparak, bu zamanı alışveriş odaklı organize etmeye çalışırlar. Bunun için 

re benimsetme stratejisi güderler. Serbest zaman böylelikle, 
asli anlam ve önemini yitirerek, bir meta tüketim zamanı olup çıkar. Tabi bu zamanda her şey ama her 
şeyin bir fiyatı ve değeri vardır. Kâr' a dönüşmeyen bir ilişki, etkinlik ya da değerin var olma şansı 
yoktur. Her bir ilişki/sosyal ilişki, kâr/maliyet hesaplarının rasyonalitesine boyun eğer. Serbest zaman, 

Küresel boş zamanın tüketimin 
arının dünyanın hemen her yerinde dolaşıma çıkmış 

olması hiç kuşkusuz, yaşamlarımızın tabiiliğini yok ediyor, yapay/kopya ilişkiler spektrumuna bizi 

keşfedilmesiyle, boş 
zamanın doğasında ve kullanım değerinde büyük farklılaşmalar yaşandı. Boş zaman başlangıçta nicel 
olarak artırıldı ve bu zamanın kapitalist çarkı döndürecek tarzda bir tüketim üssü olarak düzenlenmesi 

iyeti de en fazla, çalışma dışı saatlerde artış gösterdiğinden, iş dışı 
alanların artan bir ivmeyle kapitalist düzenlemelere konu olduğu, tüketimci bir karakter kazandığına 

sil salonları, parklar, 
turistik bölgeler/aktiviteler vs. gerçekte, tüketimciliği artırmanın, kapitalist sistemi restore etmenin aracı 

ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar 
Diğer bir tanımlamayla iktisadi mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını 

doğrudan doğruya tatmin etmek üzere kullanılması olarak tanımlanmaktadır.4 Günümüz 
im ihtiyaçtan çok prestij, farklılık, bir gruba aidiyet, kimlik ve imaj edinme, sınıf 

atlama gibi simgesel değerler adına yapılmaktadır. Medya içerikleri, tüketiciye metaları kullanarak 
lacağı ya da farklı olacağı 

türünden iletiler sunmakta, ürünün kendisinin tanıtımı ise geri planda yer almakta ya da hiç yer 
almamaktadır. Çağdaş tüketim kültürü küreselleşme olgusu ile yakından ilişkilidir. Endüstriyel ve 

şlemekte; maddi kültürün tüm sonuçları ulus devletin sınırlarını 
aşmaktadır. Lüks tüketim malları, artık çok uzaklara ulaşabilmekte ve tüketim küresel bir boyut 

kültürel yapılarını ve bireylerin bu 
yapıdaki konumlarına bağlı olmakla birlikte, tüketimle gelen yaşam tarzları kavramında vurgulanan 

David Chaney,  yaşam 
iciliğe dayalı” bir grup tarafından paylaşılan ve 

tüketim ile ilgili mal ve hizmetler üzerine odaklanan bir yaşama modeli olarak açıklamaktadır. 
Tüketim kültürünün sunduğu yaşam tarzı, yoğun olarak metropollerde hissedilmektedir. Chaney’ e 

özellikle de uygar yaşamın yeni biçimleri için bir odak noktasıdır; bu yüzden bir 
zevkler ve farklılıklar dünyasıdır ve bu dünyada tüketim üretimden çok daha önemlidir” (Dağtaş, 

127). Yaşam tarzı oluşturmaya yönelik moda olan giysi, dekorasyon, tatil ve eğlence 
mekânları vb. her türlü yeni şey ilk yansımasını metropollerde bulmaktadır. Toplumun bir kitle 

 
bilgi.184205/ 
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toplumuna dönüştürüldüğü, kültürün bir kitle kültürü biçi
ekonomik ilişkilerin zorunlu yapısı içerisine yerleştirdiği birey ve toplum anlayışı ile 
gerçekleştirmiştir. Üretim ve tüketim ilişkileri içinde birey, kendi yaşamının anlamını bu ilişkiler 
aracılığı ile kurmakta; birey toplumdaki işleviyle anlamlı bir birey olarak konumlanmaktadır. Bu 
farklılıkların ve bireyselliklerin ortadan kaldırıldığı kitle insanı ve kitle toplumu oluşturma sürecine 
yol açmıştır. 

“ (…) Tüketim malları, insanların kimlik duygularını, tüketim kalıpla
aracılığıyla oluşturdukları yöntemin parçalarıdır ” (Bocock, 1997: 74

“(…) Modern tüketimcilik, kendine has bir dizi değerin yeterli sayıda insan grubu arasında geçerli ve 
anlaşılabilir hâle gelmesine ve böylece tüket
Tüketime yönelik bu değerler arasında sunulan mal ve deneyimlerin satın alınmasını ya da satın 
almanın etkili şekilde özendirilmesini sağlayan değerlerin de bulunması gerekir” ( Dağtaş, 2009:310).

Günümüz bireyleri artık kültür endüstrisinin ürettiği bireyler hâline gelmiş ve ne düşünecekleri 
egemen hegemonya tarafından medya aracılığıyla bireylere empoze edilmiştir. Kültür endüstrisi sahte 
ihtiyaçlar üreterek bireylere ihtiyaçları olmadığı hâlde ihtiyaçlar
reklamlarda sık sık vurgulanmaya çalışılan bir  "farklı olma"  önerisine, vaadine rastlamak sıradan 
olmaya başladı. "Farklı olmak sizin de hakkınız", "Farklı insanlar için", "Farkınızı fark ettirin" 
türündeki sloganlar ile reklamlar gençlere sürekli  "diğer insanlardan farklı, ayrı, müstesna bir yerlerde 
olma" düşüncesini enjekte etmektedir. "Ne görüyorsan onu satın alırsın, ne tüketiyorsan osun, ne 
tükettiğini söyle kim olduğunu söyleyeyim, ne olduğun değil nasıl gör
gençler imaj ve marka tüketimine yönlendirilmekte ve artık bedenler alışveriş sayesinde doyarken, 
ruhları aç kalmaktadır. İçinde bulundukları manevi boşluğu giderebilmek için birey daha çok tüketime 
yönelmektedir. Bu durumda ise gençler tüketimi tüketirken, tüketim de gençleri tüketir hâle gelmiştir.  
Bu tüketim düzeyi ve eğilimi ulaştığı boyutların saptanması çalışmanın temel problemini 
oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı; Sancaktepe ve Şişli' de yaşayan 
özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu) göz önünde bulundurularak,  gençlerin hangi 
sebeplerle tüketime yöneldiği ve markanın gençlerin tüketimindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu 
araştırma, günümüzde gerek maddi gerekse anlamsal bakımdan daha önce hiç olmadığı kadar büyüyen 
tüketim olgusuna toplumu oluşturan bireylerin yüklediği anlamları irdelemektedir.

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmanın önemi; 

 Yapılacak bu çalışmayla, bu alana bir çalışma daha 
 Bu çalışmayla gençlerin tüketimde ne gibi etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır. 
 Bu çalışma gençlerin tüketim konusundaki farkındalığını artıracak ve yeni bir bakış 

açısıyla yorumlanmış olacaktır.
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toplumuna dönüştürüldüğü, kültürün bir kitle kültürü biçimi aldığı modern toplum, bu dönüşümü 
ekonomik ilişkilerin zorunlu yapısı içerisine yerleştirdiği birey ve toplum anlayışı ile 
gerçekleştirmiştir. Üretim ve tüketim ilişkileri içinde birey, kendi yaşamının anlamını bu ilişkiler 

toplumdaki işleviyle anlamlı bir birey olarak konumlanmaktadır. Bu 
farklılıkların ve bireyselliklerin ortadan kaldırıldığı kitle insanı ve kitle toplumu oluşturma sürecine 

“ (…) Tüketim malları, insanların kimlik duygularını, tüketim kalıpları içindeki sembollerin kullanımı 
aracılığıyla oluşturdukları yöntemin parçalarıdır ” (Bocock, 1997: 74-75). 

“(…) Modern tüketimcilik, kendine has bir dizi değerin yeterli sayıda insan grubu arasında geçerli ve 
anlaşılabilir hâle gelmesine ve böylece tüketim ürünlerinin satışının yapılabilmesine bağlıdır. 
Tüketime yönelik bu değerler arasında sunulan mal ve deneyimlerin satın alınmasını ya da satın 
almanın etkili şekilde özendirilmesini sağlayan değerlerin de bulunması gerekir” ( Dağtaş, 2009:310).

bireyleri artık kültür endüstrisinin ürettiği bireyler hâline gelmiş ve ne düşünecekleri 
egemen hegemonya tarafından medya aracılığıyla bireylere empoze edilmiştir. Kültür endüstrisi sahte 
ihtiyaçlar üreterek bireylere ihtiyaçları olmadığı hâlde ihtiyaçları varmış gibi göstermektedir. Özellikle 
reklamlarda sık sık vurgulanmaya çalışılan bir  "farklı olma"  önerisine, vaadine rastlamak sıradan 
olmaya başladı. "Farklı olmak sizin de hakkınız", "Farklı insanlar için", "Farkınızı fark ettirin" 

ar ile reklamlar gençlere sürekli  "diğer insanlardan farklı, ayrı, müstesna bir yerlerde 
olma" düşüncesini enjekte etmektedir. "Ne görüyorsan onu satın alırsın, ne tüketiyorsan osun, ne 
tükettiğini söyle kim olduğunu söyleyeyim, ne olduğun değil nasıl göründüğün önemli" gibi ifadelerle 
gençler imaj ve marka tüketimine yönlendirilmekte ve artık bedenler alışveriş sayesinde doyarken, 
ruhları aç kalmaktadır. İçinde bulundukları manevi boşluğu giderebilmek için birey daha çok tüketime 

ise gençler tüketimi tüketirken, tüketim de gençleri tüketir hâle gelmiştir.  
Bu tüketim düzeyi ve eğilimi ulaştığı boyutların saptanması çalışmanın temel problemini 

Bu çalışmanın amacı; Sancaktepe ve Şişli' de yaşayan 18- 30 yaş aralığındaki gençlerin demografik 
özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu) göz önünde bulundurularak,  gençlerin hangi 
sebeplerle tüketime yöneldiği ve markanın gençlerin tüketimindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu 

e gerek maddi gerekse anlamsal bakımdan daha önce hiç olmadığı kadar büyüyen 
tüketim olgusuna toplumu oluşturan bireylerin yüklediği anlamları irdelemektedir. 

Yapılacak bu çalışmayla, bu alana bir çalışma daha sağlanmış olacaktır. 
Bu çalışmayla gençlerin tüketimde ne gibi etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmaya 

Bu çalışma gençlerin tüketim konusundaki farkındalığını artıracak ve yeni bir bakış 
açısıyla yorumlanmış olacaktır. 

mi aldığı modern toplum, bu dönüşümü 
ekonomik ilişkilerin zorunlu yapısı içerisine yerleştirdiği birey ve toplum anlayışı ile 
gerçekleştirmiştir. Üretim ve tüketim ilişkileri içinde birey, kendi yaşamının anlamını bu ilişkiler 

toplumdaki işleviyle anlamlı bir birey olarak konumlanmaktadır. Bu 
farklılıkların ve bireyselliklerin ortadan kaldırıldığı kitle insanı ve kitle toplumu oluşturma sürecine 

rı içindeki sembollerin kullanımı 

“(…) Modern tüketimcilik, kendine has bir dizi değerin yeterli sayıda insan grubu arasında geçerli ve 
im ürünlerinin satışının yapılabilmesine bağlıdır. 

Tüketime yönelik bu değerler arasında sunulan mal ve deneyimlerin satın alınmasını ya da satın 
almanın etkili şekilde özendirilmesini sağlayan değerlerin de bulunması gerekir” ( Dağtaş, 2009:310). 

bireyleri artık kültür endüstrisinin ürettiği bireyler hâline gelmiş ve ne düşünecekleri 
egemen hegemonya tarafından medya aracılığıyla bireylere empoze edilmiştir. Kültür endüstrisi sahte 

ı varmış gibi göstermektedir. Özellikle 
reklamlarda sık sık vurgulanmaya çalışılan bir  "farklı olma"  önerisine, vaadine rastlamak sıradan 
olmaya başladı. "Farklı olmak sizin de hakkınız", "Farklı insanlar için", "Farkınızı fark ettirin" 

ar ile reklamlar gençlere sürekli  "diğer insanlardan farklı, ayrı, müstesna bir yerlerde 
olma" düşüncesini enjekte etmektedir. "Ne görüyorsan onu satın alırsın, ne tüketiyorsan osun, ne 

ündüğün önemli" gibi ifadelerle 
gençler imaj ve marka tüketimine yönlendirilmekte ve artık bedenler alışveriş sayesinde doyarken, 
ruhları aç kalmaktadır. İçinde bulundukları manevi boşluğu giderebilmek için birey daha çok tüketime 

ise gençler tüketimi tüketirken, tüketim de gençleri tüketir hâle gelmiştir.  
Bu tüketim düzeyi ve eğilimi ulaştığı boyutların saptanması çalışmanın temel problemini 

30 yaş aralığındaki gençlerin demografik 
özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumu) göz önünde bulundurularak,  gençlerin hangi 
sebeplerle tüketime yöneldiği ve markanın gençlerin tüketimindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu 

e gerek maddi gerekse anlamsal bakımdan daha önce hiç olmadığı kadar büyüyen 

Bu çalışmayla gençlerin tüketimde ne gibi etkilerinin olduğu ortaya çıkarılmaya 

Bu çalışma gençlerin tüketim konusundaki farkındalığını artıracak ve yeni bir bakış 
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Araştırmanın Varsayımları 

 Gençlerin tüketimde bulunurken maddi olanakların etkisi altında oldukları ve bu 
davranışın yaygın olduğu varsayılmaktadır. 

 Gençlerin kendilerini topluma ispat etmek için tüketim davranışına yöneldikleri 
varsayılmaktadır. 

 Gençlerin boş zamanları 
varsayılmaktadır. 

 Gençlerin kendileri ifade edebilmek için marka tüketimine başvurdukları 
varsayılmaktadır. 

 Marka tüketiminin gençlere yarar sağladığı düşüncesi varsayılmaktadır.

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma, İstanbul' da Sancaktepe ve Şişli' de yaşayan 18
kapsamakta olup, verilerin tüm ülkeye genellemesi mümkün değildir.

Araştırma bulguları İstanbul ili sınırları içinde bulunan Sancaktepe ilçesine bağlı; S
Yenidoğan, Veysel Karani,  Abdurrahman Gazi, Samandıra Merkez ve mahallelerinde 2
2017 tarihleri arasında 09: 00- 18:00 saatleri arasında 52' si kadın, 98' i erkek olmak üzere toplamda 
150 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. 
Ergenekon ve Teşvikiye semt ve mahallelerini kapsamakta olup 6
00- 18: 00 saatleri arasında 121' i kadın,  29' u erkek olmak üzere toplamda 150 kişi ile yüz yüze 
görüşme şeklinde olup, soruların denekler tarafından okunarak yanıtlanması sağlanmıştır.

Bu araştırma bulguları, veri toplama aracının ölçtüğü maddeler ve deneklerin bu maddelere verdikleri 
cevaplarla sınırlıdır. 

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın hedef kitlesi, İstanbul’ da s
davranışında bulunurken nelerden etkilendiği araştırılmıştır. Çalışmanın somut dayanağında, kaynak 
tarama modeli ve anket uygulaması bulunmaktadır. Kaynak taraması ile çalışmanın temeli 
oluşturularak, konu hakkındaki görüşler ışığında anket çalışmaları değerlendirildi. Betimsel araştırma 
yöntemiyle yapılan bu çalışmada, seçilen evrenden alınan örneklemlerde, bir anketör tarafından 
rastlantısal yöntemle kişiler seçilmiş olup ve bu kişilerle yüz yü
uygulandı. Kapalı uçlu sorular şeklinde kurulan anket formu, araştırma kapsamındaki ilgili bilgiye 
ulaşılmasına elverişli 8 soruyu içermektedir. Toplamda 300 kişiye uygulanan anket çalışması İstanbul’ 
da Anadolu ve Avrupa yakalarında sosyo
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences )  Windows 17. 0 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı is
(sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niteliksel gruplu değişkenler arasında Ki
analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular % 95 güven aralığında , %5 anlamlılık düzeyinde 
değerlendirilmiştir. 
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Gençlerin tüketimde bulunurken maddi olanakların etkisi altında oldukları ve bu 
davranışın yaygın olduğu varsayılmaktadır.  
Gençlerin kendilerini topluma ispat etmek için tüketim davranışına yöneldikleri 

Gençlerin boş zamanları değerlendirmek için tüketim davranışına yöneldikleri 

Gençlerin kendileri ifade edebilmek için marka tüketimine başvurdukları 

Marka tüketiminin gençlere yarar sağladığı düşüncesi varsayılmaktadır. 

Araştırma, İstanbul' da Sancaktepe ve Şişli' de yaşayan 18- 30 yaş aralığındaki kadın ve erkekleri 
kapsamakta olup, verilerin tüm ülkeye genellemesi mümkün değildir. 

Araştırma bulguları İstanbul ili sınırları içinde bulunan Sancaktepe ilçesine bağlı; S
Yenidoğan, Veysel Karani,  Abdurrahman Gazi, Samandıra Merkez ve mahallelerinde 2

18:00 saatleri arasında 52' si kadın, 98' i erkek olmak üzere toplamda 
150 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıştır. Şişli' de ise Cumhuriyet, Bozkurt, Duatepe, 
Ergenekon ve Teşvikiye semt ve mahallelerini kapsamakta olup 6- 9 Temmuz 2017 tarihlerinde 09: 

18: 00 saatleri arasında 121' i kadın,  29' u erkek olmak üzere toplamda 150 kişi ile yüz yüze 
lup, soruların denekler tarafından okunarak yanıtlanması sağlanmıştır.

Bu araştırma bulguları, veri toplama aracının ölçtüğü maddeler ve deneklerin bu maddelere verdikleri 

Çalışmanın hedef kitlesi, İstanbul’ da seçilmiş iki ilçede, 18- 30 yaş aralığındaki gençlerin tüketim 
davranışında bulunurken nelerden etkilendiği araştırılmıştır. Çalışmanın somut dayanağında, kaynak 
tarama modeli ve anket uygulaması bulunmaktadır. Kaynak taraması ile çalışmanın temeli 

larak, konu hakkındaki görüşler ışığında anket çalışmaları değerlendirildi. Betimsel araştırma 
yöntemiyle yapılan bu çalışmada, seçilen evrenden alınan örneklemlerde, bir anketör tarafından 
rastlantısal yöntemle kişiler seçilmiş olup ve bu kişilerle yüz yüze görüşme şeklinde anket tekniği 
uygulandı. Kapalı uçlu sorular şeklinde kurulan anket formu, araştırma kapsamındaki ilgili bilgiye 
ulaşılmasına elverişli 8 soruyu içermektedir. Toplamda 300 kişiye uygulanan anket çalışması İstanbul’ 

yakalarında sosyo-ekonomik durumlarına göre seçili 2 ilçeyi kapsamaktadır. 
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences )  Windows 17. 0 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar 
(sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niteliksel gruplu değişkenler arasında Ki
analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular % 95 güven aralığında , %5 anlamlılık düzeyinde 

Gençlerin tüketimde bulunurken maddi olanakların etkisi altında oldukları ve bu 

Gençlerin kendilerini topluma ispat etmek için tüketim davranışına yöneldikleri 

değerlendirmek için tüketim davranışına yöneldikleri 

Gençlerin kendileri ifade edebilmek için marka tüketimine başvurdukları 

30 yaş aralığındaki kadın ve erkekleri 

Araştırma bulguları İstanbul ili sınırları içinde bulunan Sancaktepe ilçesine bağlı; Sarıgazi, 
Yenidoğan, Veysel Karani,  Abdurrahman Gazi, Samandıra Merkez ve mahallelerinde 2- 5 Temmuz 

18:00 saatleri arasında 52' si kadın, 98' i erkek olmak üzere toplamda 
Şişli' de ise Cumhuriyet, Bozkurt, Duatepe, 

9 Temmuz 2017 tarihlerinde 09: 
18: 00 saatleri arasında 121' i kadın,  29' u erkek olmak üzere toplamda 150 kişi ile yüz yüze 

lup, soruların denekler tarafından okunarak yanıtlanması sağlanmıştır. 

Bu araştırma bulguları, veri toplama aracının ölçtüğü maddeler ve deneklerin bu maddelere verdikleri 

30 yaş aralığındaki gençlerin tüketim 
davranışında bulunurken nelerden etkilendiği araştırılmıştır. Çalışmanın somut dayanağında, kaynak 
tarama modeli ve anket uygulaması bulunmaktadır. Kaynak taraması ile çalışmanın temeli 

larak, konu hakkındaki görüşler ışığında anket çalışmaları değerlendirildi. Betimsel araştırma 
yöntemiyle yapılan bu çalışmada, seçilen evrenden alınan örneklemlerde, bir anketör tarafından 

ze görüşme şeklinde anket tekniği 
uygulandı. Kapalı uçlu sorular şeklinde kurulan anket formu, araştırma kapsamındaki ilgili bilgiye 
ulaşılmasına elverişli 8 soruyu içermektedir. Toplamda 300 kişiye uygulanan anket çalışması İstanbul’ 

ekonomik durumlarına göre seçili 2 ilçeyi kapsamaktadır. 
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences )  Windows 17. 0 

tatistiksel metotlar 
(sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niteliksel gruplu değişkenler arasında Ki-Kare 
analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular % 95 güven aralığında , %5 anlamlılık düzeyinde 
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Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için araştırmaya katılan halkın ölçekler yoluyla toplanan 
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak 
açıklama yapılmıştır. 

Şişli- Sancaktepe İlçelerinin Veri Analizi

Tablolar 

Grup 

Yaş 

Cinsiyet 

Eğitim Durumu 

Gelir Durumu 

Ne Sıklıkla Alışveriş Yapıldığı 

Alışveriş Yaparken Hangi Mekânların 
Tercih Edildiği 

Alışverişte Marka Tercihi 
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Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için araştırmaya katılan halkın ölçekler yoluyla toplanan 
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak 

n Veri Analizi 

Gruplar Frekans(n)
Sancaktepe 150 
Şişli 150 
Toplam 300 
20 ve altı 104 
21-25 Yaş 138 
25 Yaş üstü 58 
Toplam 300 
Kadın 173 
Erkek 127 
Toplam 300 
İlköğretim Mezunu 38 
Ortaöğretim Mezunu 65 
Yüksek Okul Mezunu 45 
Lisans Mezunu 129 
Yüksek Lisans Mezunu 14 
Diğerleri 9 
Toplam 300 
0-800 90 
800-1000 53 
1000-1500 78 
1500-3000 60 
3000 üstü 19 
Toplam 300 
Ayda 1 kere 132 
Ayda 2 kere 70 
Haftada 1 kere 53 
Haftada 3 kere 25 
Her gün 20 
Toplam 300 
Alışveriş Merkezleri 172 
Market 50 
Bakkal 8 
Pazar 17 
Özel Mağazalar 53 
Toplam 300 
Evet 94 
Hayır 68 

Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için araştırmaya katılan halkın ölçekler yoluyla toplanan 
verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. Elde edilen bulgulara dayalı olarak 

Frekans(n) Yüzde (%) 
50,0 
50,0 
100,0 
34,7 
46,0 
19,3 
100,0 
57,7 
42,3 
100,0 
12,7 
21,7 
15,0 
43,0 
4,7 
3,0 
100,0 
30,0 
17,7 
26,0 
20,0 
6,3 
100,0 
44,0 
23,3 
17,7 
8,3 
6,7 
100,0 
57,3 
16,7 
2,7 
5,7 
17,7 
100,0 
31,3 
22,7 
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Marka Seçiminde Sizi Etkileyen 
Faktörler 
 
 
 
 
 

Markaya Yönelten Sebepler 

Kullanılan Markanın Size Bir Şey 
Kattığını Düşünmek 

Yeni Trendlerin Alışverişe Etkisi 

Kullanılan Marka Dışında Diğer 
Markaların Denenmesi 

Tablo 1:  Örneklem Grubunun Genel Analizi

 

Halkın grup değişkenine göre 150'si (%50,0) Sancaktepe, 150'si (%50,0) şişli olarak dağılmaktadır.

Halkın yaş değişkenine göre 104'ü (%34,7) 20 ve altı, 138'i (%46,0) 
üstü olarak dağılmaktadır. 

Halkın cinsiyet değişkenine göre 173'ü (%57,7) kadın, 127'si (%42,3) erkek olarak dağılmaktadır.

Halkın eğitim durumu değişkenine göre 38'i (%12,7) ilköğretim mezunu, 65'i (%21,7) ortaöğretim 
mezunu, 45'i (%15,0) yüksek okul mezunu, 129'u (%43,0) lisans mezunu, 14'ü (%4,7) yüksek lisans 
mezunu, 9'u (%3,0) diğerleri olarak dağılmaktadır.

Halkın gelir durumu değişkenine göre 90'ı (%30,0) 0
1500, 60'ı (%20,0) 1500-3000, 19'u (%6,3) 3000 üstü olarak dağılmaktadır.

Halkın ne sıklıkla alışveriş yapıldığı değişkenine göre 132'si (%44,0) ayda 1 kere, 70'i (%23,3) a
kere, 53'ü (%17,7) haftada 1 kere, 25'i (%8,3) haftada 3 kere, 20'si (%6,7) her gün olarak 
dağılmaktadır. 
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Bazen 138 
Toplam 300 
Ailem 17 
Arkadaşlarım 72 
Reklamlar 74 
Dizi Karakterler 4 
Hiçbiri 133 
Toplam 300 
Bütçeme Uygun Olduğu İçin 43 
İyi Hissetmemi Sağladığı İçin 32 
Daha Kaliteli Olduğu İçin 147 
Marka Kullanmayı Alışkanlık Haline Getirdiği İçin 13 
Hiçbiri 65 
Toplam 300 
Bana Statü Kazandırıyor 24 
Beni Havalı Gösteriyor 33 
Bana Bir Şey Kazandırmıyor 216 
Toplumda Fark Ediliyorum 27 
Toplam 300 
Yeni Trende Uyarım 93 
Trendlerden Etkilemem 207 
Toplam 300 
Evet 230 
Hayır 70 
Toplam 300 

Tablo 1:  Örneklem Grubunun Genel Analizi 

Halkın grup değişkenine göre 150'si (%50,0) Sancaktepe, 150'si (%50,0) şişli olarak dağılmaktadır.

Halkın yaş değişkenine göre 104'ü (%34,7) 20 ve altı, 138'i (%46,0) 21-25 yaş, 58'i (%19,3) 25 yaş 

Halkın cinsiyet değişkenine göre 173'ü (%57,7) kadın, 127'si (%42,3) erkek olarak dağılmaktadır.

Halkın eğitim durumu değişkenine göre 38'i (%12,7) ilköğretim mezunu, 65'i (%21,7) ortaöğretim 
mezunu, 45'i (%15,0) yüksek okul mezunu, 129'u (%43,0) lisans mezunu, 14'ü (%4,7) yüksek lisans 
mezunu, 9'u (%3,0) diğerleri olarak dağılmaktadır. 

urumu değişkenine göre 90'ı (%30,0) 0-800, 53'ü (%17,7) 800-1000, 78'i (%26,0) 1000
3000, 19'u (%6,3) 3000 üstü olarak dağılmaktadır. 

Halkın ne sıklıkla alışveriş yapıldığı değişkenine göre 132'si (%44,0) ayda 1 kere, 70'i (%23,3) a
kere, 53'ü (%17,7) haftada 1 kere, 25'i (%8,3) haftada 3 kere, 20'si (%6,7) her gün olarak 

46,0 
100,0 
5,7 
24,0 
24,7 
1,3 
44,3 
100,0 
14,3 
10,7 
49,0 
4,3 
21,7 
100,0 
8,0 
11,0 
72,0 
9,0 
100,0 
31,0 
69,0 
100,0 
76,7 
23,3 
100,0 

Halkın grup değişkenine göre 150'si (%50,0) Sancaktepe, 150'si (%50,0) şişli olarak dağılmaktadır. 

25 yaş, 58'i (%19,3) 25 yaş 

Halkın cinsiyet değişkenine göre 173'ü (%57,7) kadın, 127'si (%42,3) erkek olarak dağılmaktadır. 

Halkın eğitim durumu değişkenine göre 38'i (%12,7) ilköğretim mezunu, 65'i (%21,7) ortaöğretim 
mezunu, 45'i (%15,0) yüksek okul mezunu, 129'u (%43,0) lisans mezunu, 14'ü (%4,7) yüksek lisans 

1000, 78'i (%26,0) 1000-

Halkın ne sıklıkla alışveriş yapıldığı değişkenine göre 132'si (%44,0) ayda 1 kere, 70'i (%23,3) ayda 2 
kere, 53'ü (%17,7) haftada 1 kere, 25'i (%8,3) haftada 3 kere, 20'si (%6,7) her gün olarak 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya 
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Reklam Araştırmaları / Advertising Studies
  
 
Halkın alışveriş yaparken hangi mekânların tercih edildiği değişkenine göre 172'si (%57,3) alışveriş 
merkezleri, 50'si (%16,7) market, 8'i (%2,7
olarak dağılmaktadır. 

Halkın alışverişte marka tercihi değişkenine göre 94'ü (%31,3) evet, 68'i (%22,7) hayır, 138'i (%46,0) 
bazen olarak dağılmaktadır. 

Halkın marka seçiminde sizi etkileyen faktörl
arkadaşlarım, 74'ü (%24,7) reklamlar, 4'ü (%1,3) dizi karakterler, 133'ü (%44,3) hiçbiri olarak 
dağılmaktadır. 

Halkın markaya yönelten sebepler değişkenine göre 43'ü (%14,3) bütçeme uygun olduğu için, 3
(%10,7) iyi hissetmemi sağladığı için, 147'si (%49,0) daha kaliteli olduğu için, 13'ü (%4,3) marka 
kullanmayı alışkanlık haline getirdiği için, 65'i (%21,7) hiçbiri olarak dağılmaktadır.

Halkın kullanılan markanın size bir şey kattığını düşünmek değiş
kazandırıyor, 33'ü (%11,0) beni havalı gösteriyor, 216'sı (% 72,0) bana bir şey kazandırmıyor, 27'si 
(%9,0) toplumda fark ediliyorum olarak dağılmaktadır.

Halkın yeni trendlerin alışverişe etkisi değişkenine göre 93'ü (%3
(%69,0) trendlerden etkilemem olarak dağılmaktadır.

Halkın kullanılan marka dışında diğer markaların denenmesi değişkenine göre 230'u (%76,7) evet, 70'i 
(%23,3) hayır olarak dağılmaktadır.

SONUÇ  

Bu araştırmada Şişli ve Sancaktepe ilçelerindeki 18
alışkanlıklarına yönelik bulgular ortaya konulmuş ve bu bulguların sonuçları tartışmacı bir anlatım 
kullanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Araştırmada gelir seviyesi düşük olduğu varsayı
göre ölçek puanlarının farklılaşma durumuna bakılmıştır. Demografik özelliklerine bağlı anlamlı bir 
değişikliğe rastlanmamıştır.  

Araştırma kapsamında Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde gençlerin ne sıklıkla
puanları karşılaştırıldığında, sonuçların beklenenin aksine gelir seviyesi düşük olduğu varsayılan 
gençlerin puanının daha yüksek çıktığı görülmektedir.

Sancaktepe' deki gençlerin,  % 46' sının en az ayda bir kere alışveriş yap
gençlerin ise  % 41' inin en az ayda bir kere alışveriş yaptığı görülmektedir.

Karşılaştırma gruplarına bakıldığında Sancaktepe ilçesindeki gençlerin % 52' si AVM ( Alışveriş 
Merkezi ) ' yi tercih ederken, Şişli' de ise gençlerin % 62' sinin AVM' yi tercih ettiği görülmektedir. 

Genel olarak gençlerin alışverişte marka tercihlerine b
46' sı ise bazen tercih ettiğini ve % 44' ünün tercih sırasında hiçbir faktörden etkilenmedikleri 
saptanmıştır. 
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Halkın alışveriş yaparken hangi mekânların tercih edildiği değişkenine göre 172'si (%57,3) alışveriş 
merkezleri, 50'si (%16,7) market, 8'i (%2,7) bakkal, 17'si (%5,7) pazar, 53'ü (%17,7) özel mağazalar 

Halkın alışverişte marka tercihi değişkenine göre 94'ü (%31,3) evet, 68'i (%22,7) hayır, 138'i (%46,0) 

Halkın marka seçiminde sizi etkileyen faktörler değişkenine göre 17'si (%5,7) ailem, 72'si (%24,0) 
arkadaşlarım, 74'ü (%24,7) reklamlar, 4'ü (%1,3) dizi karakterler, 133'ü (%44,3) hiçbiri olarak 

Halkın markaya yönelten sebepler değişkenine göre 43'ü (%14,3) bütçeme uygun olduğu için, 3
(%10,7) iyi hissetmemi sağladığı için, 147'si (%49,0) daha kaliteli olduğu için, 13'ü (%4,3) marka 
kullanmayı alışkanlık haline getirdiği için, 65'i (%21,7) hiçbiri olarak dağılmaktadır. 

Halkın kullanılan markanın size bir şey kattığını düşünmek değişkenine göre 24'ü (%8,0) bana statü 
kazandırıyor, 33'ü (%11,0) beni havalı gösteriyor, 216'sı (% 72,0) bana bir şey kazandırmıyor, 27'si 
(%9,0) toplumda fark ediliyorum olarak dağılmaktadır. 

Halkın yeni trendlerin alışverişe etkisi değişkenine göre 93'ü (%31,0) yeni trende uyarım, 207'si 
(%69,0) trendlerden etkilemem olarak dağılmaktadır. 

Halkın kullanılan marka dışında diğer markaların denenmesi değişkenine göre 230'u (%76,7) evet, 70'i 
(%23,3) hayır olarak dağılmaktadır. 

aktepe ilçelerindeki 18- 30 yaş aralığındaki gençlerin tüketim 
alışkanlıklarına yönelik bulgular ortaya konulmuş ve bu bulguların sonuçları tartışmacı bir anlatım 
kullanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Araştırmada gelir seviyesi düşük olduğu varsayılan karşılaştırma grubunun demografik özelliklerine 
göre ölçek puanlarının farklılaşma durumuna bakılmıştır. Demografik özelliklerine bağlı anlamlı bir 

Araştırma kapsamında Sancaktepe ve Şişli ilçelerinde gençlerin ne sıklıkla alışveriş yaptıklarına dair 
puanları karşılaştırıldığında, sonuçların beklenenin aksine gelir seviyesi düşük olduğu varsayılan 
gençlerin puanının daha yüksek çıktığı görülmektedir. 

Sancaktepe' deki gençlerin,  % 46' sının en az ayda bir kere alışveriş yaparken, Şişli 
ise  % 41' inin en az ayda bir kere alışveriş yaptığı görülmektedir. 

Karşılaştırma gruplarına bakıldığında Sancaktepe ilçesindeki gençlerin % 52' si AVM ( Alışveriş 
Merkezi ) ' yi tercih ederken, Şişli' de ise gençlerin % 62' sinin AVM' yi tercih ettiği görülmektedir. 

Genel olarak gençlerin alışverişte marka tercihlerine bakıldığında, % 31' nin markaları her zaman , % 
46' sı ise bazen tercih ettiğini ve % 44' ünün tercih sırasında hiçbir faktörden etkilenmedikleri 

Halkın alışveriş yaparken hangi mekânların tercih edildiği değişkenine göre 172'si (%57,3) alışveriş 
) bakkal, 17'si (%5,7) pazar, 53'ü (%17,7) özel mağazalar 

Halkın alışverişte marka tercihi değişkenine göre 94'ü (%31,3) evet, 68'i (%22,7) hayır, 138'i (%46,0) 

er değişkenine göre 17'si (%5,7) ailem, 72'si (%24,0) 
arkadaşlarım, 74'ü (%24,7) reklamlar, 4'ü (%1,3) dizi karakterler, 133'ü (%44,3) hiçbiri olarak 

Halkın markaya yönelten sebepler değişkenine göre 43'ü (%14,3) bütçeme uygun olduğu için, 32'si 
(%10,7) iyi hissetmemi sağladığı için, 147'si (%49,0) daha kaliteli olduğu için, 13'ü (%4,3) marka 

kenine göre 24'ü (%8,0) bana statü 
kazandırıyor, 33'ü (%11,0) beni havalı gösteriyor, 216'sı (% 72,0) bana bir şey kazandırmıyor, 27'si 

1,0) yeni trende uyarım, 207'si 

Halkın kullanılan marka dışında diğer markaların denenmesi değişkenine göre 230'u (%76,7) evet, 70'i 

30 yaş aralığındaki gençlerin tüketim 
alışkanlıklarına yönelik bulgular ortaya konulmuş ve bu bulguların sonuçları tartışmacı bir anlatım 

lan karşılaştırma grubunun demografik özelliklerine 
göre ölçek puanlarının farklılaşma durumuna bakılmıştır. Demografik özelliklerine bağlı anlamlı bir 

alışveriş yaptıklarına dair 
puanları karşılaştırıldığında, sonuçların beklenenin aksine gelir seviyesi düşük olduğu varsayılan 

arken, Şişli ilçesindeki 

Karşılaştırma gruplarına bakıldığında Sancaktepe ilçesindeki gençlerin % 52' si AVM ( Alışveriş 
Merkezi ) ' yi tercih ederken, Şişli' de ise gençlerin % 62' sinin AVM' yi tercih ettiği görülmektedir.  

akıldığında, % 31' nin markaları her zaman , % 
46' sı ise bazen tercih ettiğini ve % 44' ünün tercih sırasında hiçbir faktörden etkilenmedikleri 
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Markaya yönelten sebeplere bakıldığında, gençlerin % 46' sı markaları daha kaliteli olduğu için t
ederken, % 72' sinin ise markaların kendilerine bir şey katmadığı ortaya konulmuştur.

Gençlerin % 69' u trendlerden etkilenmezken, % 76' sı kullandığı marka dışında diğer markaları da 
denemektedir. 

Ortaya konulan varsayımlarda; gençlerin tüketimde bu
ve kendilerini topluma ispat etmek için tüketim davranışa yöneldikleri doğrulanmıştır. Ayrıca, 
gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek ve kendilerini ifade etmek için tüketime yöneldikleri 
ispatlanmıştır. Marka tüketiminin gençlere yarar sağlamanın aksine kendilerine hiçbir şey katmadığı, 
bu araştırma sonucunda elde edilmiştir.

Yukarıdaki bulgular ışığında, Sancaktepe ilçesindeki gençlerin,  gelirinin üzerinde alışveriş yaptığı ve 
alışverişte marka tüketimine yönelmesi söz konusudur. Eğitim seviyesi düşük çıkan gençlerin, maddi 
durumları düşük olmasına rağmen özellikle bulunduğu toplumda gösteriş, taklit, fark yaratmak, fark 
edilmek, hava atma, kendini topluma kabul ettirmek, içinde yer aldığı sınıfın yerine bi
olma isteği, genellikle statü sembolleri durumundaki tüketim ürünleriyle tatmin edilmeye 
çalışılmaktadır.  

Tüketim arzusu ve isteği bütün toplumu kuşatmış; bireyler kapitalist zihniyetlerin ve güçlerin çıkarları 
doğrultusunda adeta bir tüketim ağı içerisine sürüklenmiş durumda ve tüketimle birlikte 
tükenmektedir. Tüketme arzusu özellikle genç neslin en büyük amacı haline gelmiştir. Bireyler 
diledikleri şeye/ürüne ulaşabilme yolunda gece gündüz sarf etmekte, bütün yorgunluğunu tüm 
paralarını vererek aldığı o ürünle gidermeye çalışmakta ve mutlu olmaktadır. Burada o şeye sahip 
olmanın verdiği “mutluluk, anı yaşamak” insanların yaşamlarında kendini içselleştirmiştir.
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ederken, % 72' sinin ise markaların kendilerine bir şey katmadığı ortaya konulmuştur. 

Gençlerin % 69' u trendlerden etkilenmezken, % 76' sı kullandığı marka dışında diğer markaları da 
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Özet 

Beklenmedik ve aniden gelişen süreç olarak ifade edilen krizler, firmalar tarafından gerekli tedbirler 
alındığında fırsata dönüşebileceği gibi iyi değerlendirilmediği ve gerekli çalışmaların yapılmadığında ise 
büyüyerek çöküşe neden olabilmektedir. Firmala
kurum imajlarını düzeltebilmek için çeşitli kriz iletişim stratejileri geliştirmek zorunda kalmakta ve uygun 
kitle iletişim araçları kullanarak hedef kitleye iletecekleri mesajları yapılandırmaktadı
belirlenen strateji doğrultusunda geliştirilen mesajların hedef kitleye iletilmesinde araç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında firmaların kurumsal reklamlarında İmaj 
Onarım Teorisi'ne göre hangi mesaj strat
ortaya koymaktır. Uluslararası otomobil firması Hundai'nın "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" ve 
Ferrero çikolata firmasının Nutella "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size gel
filmleri Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi kullanılarak Benoit'in İmaj Restorasyon Teorisine 
göre incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kriz İletişimi, reklam, İmaj Onarım Teorisi, reklam mesajı

Usage of advertisements in crisis commu
Hyundai and Nutella advertisements within the scope of image restoration 

Abstract 

The crisis, which is defined as unexpected suddenly developing processes for companies, can be turn into 
an opportunity when the necessary precautions are taken by the firms as it can be caused to collapse if it 
is not assessed well and when necessary studies are not made. Firms need to develop various crisis 
communication strategies in order to be able to overcome the crisis with minim
convulsed corporate images and construct messages which will be sent to the target group by using 
appropriate media. Advertisements are also used as a means of delivering messages that developed in line 
with the determined strategy to the target group.The aim of this study is to determine which image 
restoration theories brands use in their advertising messages during crisis communication and what kinds 
of content they produce in advertising messages different from previous period
international car brand Hyundai's "We produced together, exported 1 million vehicles" and the Nutella 
chocolate brand "If you are not busy, we'll come for breakfast to you tomorrow morning" were examined 
according to Benoit's Image Restoration Theory.

Key words: Crisis Communication, Advertisement, Image Restoration Theory, Advertisement Message.
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Beklenmedik ve aniden gelişen süreç olarak ifade edilen krizler, firmalar tarafından gerekli tedbirler 
alındığında fırsata dönüşebileceği gibi iyi değerlendirilmediği ve gerekli çalışmaların yapılmadığında ise 
büyüyerek çöküşe neden olabilmektedir. Firmalar krizi en az zararla atlatabilmek ve sonrasında sarsılan 
kurum imajlarını düzeltebilmek için çeşitli kriz iletişim stratejileri geliştirmek zorunda kalmakta ve uygun 
kitle iletişim araçları kullanarak hedef kitleye iletecekleri mesajları yapılandırmaktadı
belirlenen strateji doğrultusunda geliştirilen mesajların hedef kitleye iletilmesinde araç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında firmaların kurumsal reklamlarında İmaj 
Onarım Teorisi'ne göre hangi mesaj stratejisini kullandığını ve reklam mesajlarında ne tür içerik ürettiğini 
ortaya koymaktır. Uluslararası otomobil firması Hundai'nın "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" ve 
Ferrero çikolata firmasının Nutella "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" adlı reklam 
filmleri Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi kullanılarak Benoit'in İmaj Restorasyon Teorisine 

Kriz İletişimi, reklam, İmaj Onarım Teorisi, reklam mesajı 

Usage of advertisements in crisis communication strategy: Examination of 
Hyundai and Nutella advertisements within the scope of image restoration 

theory 

The crisis, which is defined as unexpected suddenly developing processes for companies, can be turn into 
ssary precautions are taken by the firms as it can be caused to collapse if it 

is not assessed well and when necessary studies are not made. Firms need to develop various crisis 
communication strategies in order to be able to overcome the crisis with minimum harm and to correct the 
convulsed corporate images and construct messages which will be sent to the target group by using 
appropriate media. Advertisements are also used as a means of delivering messages that developed in line 

gy to the target group.The aim of this study is to determine which image 
restoration theories brands use in their advertising messages during crisis communication and what kinds 
of content they produce in advertising messages different from previous periods. The commercials of the 
international car brand Hyundai's "We produced together, exported 1 million vehicles" and the Nutella 
chocolate brand "If you are not busy, we'll come for breakfast to you tomorrow morning" were examined 

e Restoration Theory. 

Crisis Communication, Advertisement, Image Restoration Theory, Advertisement Message.

lanımı: İmaj Restorasyon 
Teorisi Kapsamında Nutella Ve Hundai Reklamlarının İncelenmesi 

Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, 

İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, 

Beklenmedik ve aniden gelişen süreç olarak ifade edilen krizler, firmalar tarafından gerekli tedbirler 
alındığında fırsata dönüşebileceği gibi iyi değerlendirilmediği ve gerekli çalışmaların yapılmadığında ise 

r krizi en az zararla atlatabilmek ve sonrasında sarsılan 
kurum imajlarını düzeltebilmek için çeşitli kriz iletişim stratejileri geliştirmek zorunda kalmakta ve uygun 
kitle iletişim araçları kullanarak hedef kitleye iletecekleri mesajları yapılandırmaktadır. Reklamlar da 
belirlenen strateji doğrultusunda geliştirilen mesajların hedef kitleye iletilmesinde araç olarak 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında firmaların kurumsal reklamlarında İmaj 

ejisini kullandığını ve reklam mesajlarında ne tür içerik ürettiğini 
ortaya koymaktır. Uluslararası otomobil firması Hundai'nın "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" ve 

eceğiz" adlı reklam 
filmleri Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi kullanılarak Benoit'in İmaj Restorasyon Teorisine 

nication strategy: Examination of 
Hyundai and Nutella advertisements within the scope of image restoration 

The crisis, which is defined as unexpected suddenly developing processes for companies, can be turn into 
ssary precautions are taken by the firms as it can be caused to collapse if it 

is not assessed well and when necessary studies are not made. Firms need to develop various crisis 
um harm and to correct the 

convulsed corporate images and construct messages which will be sent to the target group by using 
appropriate media. Advertisements are also used as a means of delivering messages that developed in line 

gy to the target group.The aim of this study is to determine which image 
restoration theories brands use in their advertising messages during crisis communication and what kinds 

s. The commercials of the 
international car brand Hyundai's "We produced together, exported 1 million vehicles" and the Nutella 
chocolate brand "If you are not busy, we'll come for breakfast to you tomorrow morning" were examined 

Crisis Communication, Advertisement, Image Restoration Theory, Advertisement Message. 
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Kamu kurum ve kuruluşları kadar özel firmalar için önemli hale gelen krizler aşılamadığında kurumun 
ticari itibarını etkilemekte, itibar kaybı kurumun satışlarına yansımaktadır. Ancak fırsata dönüştürülen 
krizlerle firma eksiklerini belirlenmekte yeniden olabilecek sarsıntılara karşı önlem almaktadır. Krizler 
kurumların hedeflerini tehdit etmekte, aniden ortaya çıktığı için şaşkınlık
istenmeyen durumlarla karşılaşan firmalar hızla karar almalı ve zaman geçirmeden kriz planı 
yapmalıdır. Ancak öncesinde krizin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. 

Ortaya çıkan krizlere firma yapısının eskimesi ve bozulması, yönetimin yet
birden ve aşırı büyümesi sonucu kaynakların yetmemesi gibi iç etmenlerin yanı sıra doğal felaketler, 
ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar, ekonomik yapıdaki istikrarsızlık, teknolojik yenilikler, siyasal 
ve hukuki etmenler, kamu yönetiminin zaafı, uluslararası pazarda fiyat dalgalanmalarının yanı sıra  
birtakım birey ya da grupların planlanmış eylemleri gibi dış etmenler de neden olabilmektedir 
(Kazancı, 2014, s. 20). Ayrıca iletişim disiplini içinde psikolojik, sosyal
kazanmaktadır.  

Firmaların kriz yönetiminde halkla ilişkilerin önemli bir yeri vardır. Firmaların halkla ilişkiler birimi 
çalışanları krizlerin bireysel ve toplumsal düzeyde etkilerini kontrol etmek, kriz yönetimi ve kriz 
iletişimi doğrultusunda eylem planı hazırlamak ve uygulamak, kriz sonrası kurum imajını 
yapılandırmak gibi çalışmaları üstlenmektedir. Firmaların kriz sürecinde iç ve dış paydaşlarla bilgi 
paylaşımının oranında mesajın veriliş şekline kadar her aşamayı planlamalıdır. Bu s
iletişiminde kriz yöneticilerine rehberlik edecek teoriler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunların en 
bilinenleri, Kurumsal Savunma Teorisi, İmaj Restorasyon Teorisi, Durumsal Kriz İletişimi Teorisi, 
Kurumsal Yenilenme Teorisi'dir (Coombs ve 
Çakır, 2014, s. 71). Kriz iletişimi teorileri kapsamında krizle başa çıkmayı sağlayacak çeşitli mesaj 
stratejileri önerilmektedir. Benoit'in İmaj Restorasyon Teorisi mesaj stratejilerinde inkar etme, 
sorumluluktan kaçma, eylemin olumsuzluklarını azaltma, düzeltici işlem, kabullenme olmak üzere beş 
biçimde açıklamaktadır. Diğer taraftan kriz dönemlerinde tüketici tutumlarının değiştirilmesi, kurum 
ve marka imajının korunması, gerekli mesajların topluma akt
ürün/marka reklamları ile sağlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında 
markaların kurumsal reklamlarında hangi mesaj stratejisini kullandığını ve reklam mesajlarında ne tür 
içerik ürettiğini ortaya koymaktır. Uluslararası otomobil firması Hundai'nın Türkiye televizyonlarında 
ve internette yayınlanan "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" ve Ferrero firmasının Nutella 
markasının "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" konulu Türkiye 
internette yayınlanan kurumsal reklamlarının görsel ve söylemsel unsurları Görsel Göstergebilim 
Çözümleme yöntemi ile incelenerek Benoit'in İmaj Onarım Teorisine göre nasıl bir mesaj stratejisi 
kullanıldığı belirlenmiştir. Reklamlarda 
kullanıldığı kriz döneminde basında yer alan haberlerin aksine mesajların tasarlandığı belirlenmiştir. 
Firmalar kriz yaşanmamışçasına karşı söylem geliştirmişler, reklamlarında medyada yer alan 
haberlerin aksine anlamlar üretmişlerdir. Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı firma 
çalışanlarının psikolojik sahiplenme duygusudur. İşçiler hallerinden çok memnun, mutlu bir çalışma 
ortamı algısı yaratılmak istenmişti.Çalışma yalnızca iki firma ile sınır
kullanılan teoriler kapsamında belirlenen mesaj stratejileri ile oluşturulan medya mesajlarını hedef 
kitleye aktarmak için reklam uygulamalarını kullanacak kriz iletişimi planlamacıları için yön vermesi 
açısından önemlidir.  
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Kamu kurum ve kuruluşları kadar özel firmalar için önemli hale gelen krizler aşılamadığında kurumun 
itibar kaybı kurumun satışlarına yansımaktadır. Ancak fırsata dönüştürülen 

krizlerle firma eksiklerini belirlenmekte yeniden olabilecek sarsıntılara karşı önlem almaktadır. Krizler 
kurumların hedeflerini tehdit etmekte, aniden ortaya çıktığı için şaşkınlık yaratmaktadır. Bu 
istenmeyen durumlarla karşılaşan firmalar hızla karar almalı ve zaman geçirmeden kriz planı 
yapmalıdır. Ancak öncesinde krizin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.  

Ortaya çıkan krizlere firma yapısının eskimesi ve bozulması, yönetimin yetersiz kararları, firmanın 
birden ve aşırı büyümesi sonucu kaynakların yetmemesi gibi iç etmenlerin yanı sıra doğal felaketler, 
ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar, ekonomik yapıdaki istikrarsızlık, teknolojik yenilikler, siyasal 

u yönetiminin zaafı, uluslararası pazarda fiyat dalgalanmalarının yanı sıra  
birtakım birey ya da grupların planlanmış eylemleri gibi dış etmenler de neden olabilmektedir 
(Kazancı, 2014, s. 20). Ayrıca iletişim disiplini içinde psikolojik, sosyal-politik bakış açıları önem 

Firmaların kriz yönetiminde halkla ilişkilerin önemli bir yeri vardır. Firmaların halkla ilişkiler birimi 
çalışanları krizlerin bireysel ve toplumsal düzeyde etkilerini kontrol etmek, kriz yönetimi ve kriz 

tusunda eylem planı hazırlamak ve uygulamak, kriz sonrası kurum imajını 
yapılandırmak gibi çalışmaları üstlenmektedir. Firmaların kriz sürecinde iç ve dış paydaşlarla bilgi 
paylaşımının oranında mesajın veriliş şekline kadar her aşamayı planlamalıdır. Bu s
iletişiminde kriz yöneticilerine rehberlik edecek teoriler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunların en 
bilinenleri, Kurumsal Savunma Teorisi, İmaj Restorasyon Teorisi, Durumsal Kriz İletişimi Teorisi, 
Kurumsal Yenilenme Teorisi'dir (Coombs ve Holladay, 2002, s. 165-187; Eğinli, 2014, ss. 34
Çakır, 2014, s. 71). Kriz iletişimi teorileri kapsamında krizle başa çıkmayı sağlayacak çeşitli mesaj 
stratejileri önerilmektedir. Benoit'in İmaj Restorasyon Teorisi mesaj stratejilerinde inkar etme, 

umluluktan kaçma, eylemin olumsuzluklarını azaltma, düzeltici işlem, kabullenme olmak üzere beş 
biçimde açıklamaktadır. Diğer taraftan kriz dönemlerinde tüketici tutumlarının değiştirilmesi, kurum 
ve marka imajının korunması, gerekli mesajların topluma aktarılması kurumsal reklamlar ve 
ürün/marka reklamları ile sağlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında 
markaların kurumsal reklamlarında hangi mesaj stratejisini kullandığını ve reklam mesajlarında ne tür 

koymaktır. Uluslararası otomobil firması Hundai'nın Türkiye televizyonlarında 
ve internette yayınlanan "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" ve Ferrero firmasının Nutella 
markasının "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" konulu Türkiye televizyonlarında ve 
internette yayınlanan kurumsal reklamlarının görsel ve söylemsel unsurları Görsel Göstergebilim 
Çözümleme yöntemi ile incelenerek Benoit'in İmaj Onarım Teorisine göre nasıl bir mesaj stratejisi 
kullanıldığı belirlenmiştir. Reklamlarda hem duygusal hem rasyonel reklam mesaj stratejileri 
kullanıldığı kriz döneminde basında yer alan haberlerin aksine mesajların tasarlandığı belirlenmiştir. 
Firmalar kriz yaşanmamışçasına karşı söylem geliştirmişler, reklamlarında medyada yer alan 

aksine anlamlar üretmişlerdir. Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı firma 
çalışanlarının psikolojik sahiplenme duygusudur. İşçiler hallerinden çok memnun, mutlu bir çalışma 
ortamı algısı yaratılmak istenmişti.Çalışma yalnızca iki firma ile sınırlandırılmıştır ve kriz iletişiminde 
kullanılan teoriler kapsamında belirlenen mesaj stratejileri ile oluşturulan medya mesajlarını hedef 
kitleye aktarmak için reklam uygulamalarını kullanacak kriz iletişimi planlamacıları için yön vermesi 

Kamu kurum ve kuruluşları kadar özel firmalar için önemli hale gelen krizler aşılamadığında kurumun 
itibar kaybı kurumun satışlarına yansımaktadır. Ancak fırsata dönüştürülen 

krizlerle firma eksiklerini belirlenmekte yeniden olabilecek sarsıntılara karşı önlem almaktadır. Krizler 
yaratmaktadır. Bu 

istenmeyen durumlarla karşılaşan firmalar hızla karar almalı ve zaman geçirmeden kriz planı 

ersiz kararları, firmanın 
birden ve aşırı büyümesi sonucu kaynakların yetmemesi gibi iç etmenlerin yanı sıra doğal felaketler, 
ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar, ekonomik yapıdaki istikrarsızlık, teknolojik yenilikler, siyasal 

u yönetiminin zaafı, uluslararası pazarda fiyat dalgalanmalarının yanı sıra  
birtakım birey ya da grupların planlanmış eylemleri gibi dış etmenler de neden olabilmektedir 

akış açıları önem 

Firmaların kriz yönetiminde halkla ilişkilerin önemli bir yeri vardır. Firmaların halkla ilişkiler birimi 
çalışanları krizlerin bireysel ve toplumsal düzeyde etkilerini kontrol etmek, kriz yönetimi ve kriz 

tusunda eylem planı hazırlamak ve uygulamak, kriz sonrası kurum imajını 
yapılandırmak gibi çalışmaları üstlenmektedir. Firmaların kriz sürecinde iç ve dış paydaşlarla bilgi 
paylaşımının oranında mesajın veriliş şekline kadar her aşamayı planlamalıdır. Bu süreçte kriz 
iletişiminde kriz yöneticilerine rehberlik edecek teoriler ve yaklaşımlar geliştirilmiştir. Bunların en 
bilinenleri, Kurumsal Savunma Teorisi, İmaj Restorasyon Teorisi, Durumsal Kriz İletişimi Teorisi, 

187; Eğinli, 2014, ss. 34-39; 
Çakır, 2014, s. 71). Kriz iletişimi teorileri kapsamında krizle başa çıkmayı sağlayacak çeşitli mesaj 
stratejileri önerilmektedir. Benoit'in İmaj Restorasyon Teorisi mesaj stratejilerinde inkar etme, 

umluluktan kaçma, eylemin olumsuzluklarını azaltma, düzeltici işlem, kabullenme olmak üzere beş 
biçimde açıklamaktadır. Diğer taraftan kriz dönemlerinde tüketici tutumlarının değiştirilmesi, kurum 

arılması kurumsal reklamlar ve 
ürün/marka reklamları ile sağlanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında 
markaların kurumsal reklamlarında hangi mesaj stratejisini kullandığını ve reklam mesajlarında ne tür 

koymaktır. Uluslararası otomobil firması Hundai'nın Türkiye televizyonlarında 
ve internette yayınlanan "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" ve Ferrero firmasının Nutella 

televizyonlarında ve 
internette yayınlanan kurumsal reklamlarının görsel ve söylemsel unsurları Görsel Göstergebilim 
Çözümleme yöntemi ile incelenerek Benoit'in İmaj Onarım Teorisine göre nasıl bir mesaj stratejisi 

hem duygusal hem rasyonel reklam mesaj stratejileri 
kullanıldığı kriz döneminde basında yer alan haberlerin aksine mesajların tasarlandığı belirlenmiştir. 
Firmalar kriz yaşanmamışçasına karşı söylem geliştirmişler, reklamlarında medyada yer alan 

aksine anlamlar üretmişlerdir. Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı firma 
çalışanlarının psikolojik sahiplenme duygusudur. İşçiler hallerinden çok memnun, mutlu bir çalışma 

landırılmıştır ve kriz iletişiminde 
kullanılan teoriler kapsamında belirlenen mesaj stratejileri ile oluşturulan medya mesajlarını hedef 
kitleye aktarmak için reklam uygulamalarını kullanacak kriz iletişimi planlamacıları için yön vermesi 
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Krizin Tanımı ve Özellikleri 

Kriz kavramına, Ortaçağ'a kadar tıbbi bir terim olarak çeşitli tıp eserlerinde sıklıkla yer verilmiştir. 
Kavram, 1620'lerde tıbbi bir terim olmaktan çıkarak 'crisis' olarak İngilizce'de kullanılmaya 
başlanmıştır (Çınarlı, 2016, s. 97). Özellikle sosyal bilimler alanında kullanılan tanımlamada krizler 
kurumların hedeflerini tehdit eden, aniden ortaya çıkan ve ortaya çıktığında da karar vericileri hayrete 
düşüren stres yaratan durumlar olarak ifade edilmektedir (Tekin ve Zere
3). Yapılan araştırmalarda bir olayın kriz olarak tanımlanabilmesi için çok ciddi sonuçlara neden 
olması, kurumun temel değerlerini tehdit etmesi, yanıt verme zamanının sınırlı olması ve beklenmedik 
bir zamanda ortaya çıkması olarak açıklanabilmektedir (Xu ve Li, 2013, s.  372; Tekin ve Zerenler, 
2005, s. 7; Pira ve Sohodol, 2010, ss. 259

Daha ayrıntılı olarak krizi rutin durumlardan ayıran özellikler şu şekilde ifade edilmektedir: 

 Kriz ciddi bir hastalık gibidir ve c

noktası' gibi yaşamsal ve kritik bir anı ifade etmektedir (Çınarlı, 2016, s. 97),

 Krizler kritik ve tehdit edicidir, baskı güvenlikten yoksunluk, belirsizlik, endişe ve panik gibi 

birçok faktörü bir arada bulundurabilir,

 Bazı krizler ansızın çıkabileceği gibi bazı krizlerin ortaya çıkması uzun sürebilir,

 Krizler yönetici, iş gören, hissedar ve devlet gibi üçüncü şahısları ciddi şekilde etkiler,

 Her stresli ortam kriz değildir,

 Krizler çözümlenirken tekrar ortaya çıkabilir,

 Bazı durumlarda fırsatları değerlendirmek için kriz bilinçli olarak geliştirilebilir,

 Krizler mutlak bir felaket değildir fırsata dönüştürülebilir (Kuklan akt.Tüz, 2008, s. 13).

Ortaya çıkan krizlere işletme yapısının eskimesi ve bozu
birden ve aşırı büyümesi sonucu kaynakların yetmemesi gibi iç etmenlerin yanı sıra doğal felaketler, 
ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar,ekonomik yapıdaki istikrarsızlık, teknolojik yenilikler, siyasal 
ve hukuki etmenler, kamu yönetiminin zaafı, uluslararası pazarda fiyat dalgalanmalarının yanı sıra  
birtakım birey ya da grupların planlanmış eylemleri gibi dış etmenler de neden olabilmektedir 
(Kazancı, 2014, s. 20). Diğer taraftan Coombs ve Holladay, (2002, 
değişkenine göre krizleri: 

 Doğal afetler, dedikodular, iş yerinde şiddet, dışsal kaynaklı kötü niyetli saldırılar vb. (en 

düşük sorumluluk). 

 Kaza krizleri, teknik arıza, paydaşların suçlamaları vb. (düşük düzeyde sorumluluk).

 Önlenebilir krizler, insan kaynaklı hatalar, kurumsal suçlar vb. (yüksek oranda sorumluluk) 

olarak ayırmaktadır.  

Krizler psikolojik, sosyo-politik ve teknolojik
16). İletişim disiplini içinde psikoloji
oluşumunda bireysel etkileri tahmin etmek ve açıklamak için başvurulan bilişsel teorilerden 
faydalanılarak psikolojik bakış açısı ortaya konmaktadır. Psikolojik bakış açısıyla krizler ilk ol
kurumsal açıdan psikolojik olarak ele alındığında belirsiz, karmaşık ve duygusallığı yüksek olan 
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Kriz kavramına, Ortaçağ'a kadar tıbbi bir terim olarak çeşitli tıp eserlerinde sıklıkla yer verilmiştir. 
Kavram, 1620'lerde tıbbi bir terim olmaktan çıkarak 'crisis' olarak İngilizce'de kullanılmaya 

2016, s. 97). Özellikle sosyal bilimler alanında kullanılan tanımlamada krizler 
kurumların hedeflerini tehdit eden, aniden ortaya çıkan ve ortaya çıktığında da karar vericileri hayrete 
düşüren stres yaratan durumlar olarak ifade edilmektedir (Tekin ve Zerenler, 2005, s. 7; Tüz, 2008, s. 
3). Yapılan araştırmalarda bir olayın kriz olarak tanımlanabilmesi için çok ciddi sonuçlara neden 
olması, kurumun temel değerlerini tehdit etmesi, yanıt verme zamanının sınırlı olması ve beklenmedik 

ı olarak açıklanabilmektedir (Xu ve Li, 2013, s.  372; Tekin ve Zerenler, 
2005, s. 7; Pira ve Sohodol, 2010, ss. 259-260).  

Daha ayrıntılı olarak krizi rutin durumlardan ayıran özellikler şu şekilde ifade edilmektedir: 

Kriz ciddi bir hastalık gibidir ve ciddi müdahale gerektirir. Tıpkı bir hastalıktaki 'dönüm 

noktası' gibi yaşamsal ve kritik bir anı ifade etmektedir (Çınarlı, 2016, s. 97), 

Krizler kritik ve tehdit edicidir, baskı güvenlikten yoksunluk, belirsizlik, endişe ve panik gibi 

rada bulundurabilir, 

Bazı krizler ansızın çıkabileceği gibi bazı krizlerin ortaya çıkması uzun sürebilir,

Krizler yönetici, iş gören, hissedar ve devlet gibi üçüncü şahısları ciddi şekilde etkiler,
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ekonomik sıkıntılar, salgın hastalıklar,ekonomik yapıdaki istikrarsızlık, teknolojik yenilikler, siyasal 

ukuki etmenler, kamu yönetiminin zaafı, uluslararası pazarda fiyat dalgalanmalarının yanı sıra  
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olaylar olarak belirtilmektedir. İkincisi kriz anında bilgi aktarma kapasitesinin sınırlı olduğudur ve 
üçüncü varsayım yöneticilerin rasyonel olmayan davr
ve karar verme yetersizliklerinden kaynaklandığıdır  (Tüz, 2008, s. 15). Diğer taraftan beklenmeyen 
durumlarla karşılaşan ya da mevcut kriz anına şahitlik eden bireylerin içinde bulunduğu olumsuz 
psikoloji ve bu psikolojiden çıkma çabaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir (Otlu ve Aysan, 
2015, s. 14; Sayıl, 1992, s. 4). Krizlere sosyo politik olarak bakmak kültürel sembollerin ve yaşayan 
ideolojilerin gündeme gelmesidir. Kriz oluşumu sonrasında ortay
kültürel çöküş gibi sonuçlar bu bakış açısıyla açıklanmaktadır (Tüz, 2008, s. 16). Krizlerin bireysel ve 
toplumsal düzeyde etkilerini kontrol etmek, krizleri fırsata dönüştürmek, kriz sonrası kurum imajını 
yapılandırmak için halkla ilişkiler birimine ihtiyaç vardır ve bu birim kriz dönemlerinde önem 
kazanmaktadır (Kazancı, 2014, s. 19). Halkla ilişkiler biriminin desteğiyle kurumların krizi atlatma ve 
sonrasında yitirilen itibarı yeniden sağlamada krizi tespit etmenin, kriz
yönetiminin ve kriz iletişiminin doğrultusunda eylem planı hazırlamanın ve uygulamanın önemli 
olduğu bilinmelidir.   

Kriz İletişimi ve Kriz İletişim Teorileri

Kriz iletişimi kriz yönetimi kapsamında oluşmaktadır. Kriz yönetimi, "kriz 
maruz kalınan fiili zararı azaltmak için tasarlanmış bir dizi unsur" olarak ifade edilmektedir (Coombs, 
2007a, s. 5; Coombs, 2007b, s. 163). Kriz iletişimi ise, krizde kurumun itibarını korumaya ya da 
sarsılan itibarı iyileştirmeye yönelik iletişim çabalarıdır (Coombs, 2007b, s. 163) ve yönetimsel bir 
yaklaşım gerektirmektedir. Kriz iletişimi yönetimi kriz öncesi dönemde krize yönelik bilginin 
toplanması, potansiyel krizin yönetimine yönelik kararların alınması ve kriz iletişim pl
hazırlanması; kriz döneminde kurumun kriz iletişim planına göre iletişim mesajların iletilmesi ve kriz 
iletişim stratejilerinin uygulanması; kriz sonrasında kriz iletişimi yönetimin değerlendirilmesi, kriz 
sonrası iletişimin devam etmesini kapsamakt
durumlarında sürece ilişkin bilgileri gizlemenin gerekliliğini savunurken çok katı gizlilik anlayışı krizi 
aşmada gerekli kamu ve iç personelin desteğini sağlamada engel olarak görülmektedir (Kazancı, 20
s. 22). Büyük firmaların halkla ilişkiler çalışanları dış paydaşlara tam bilgi paylaşımına sıcak 
bakarken, küçük firmalar sıcak bakmamaktadır (Kim ve Wertz, 2013, s. 239)  Bu dönemde 
yürütülecek iletişim uygulamalarında: medyaya yapılan açıklamalarda k
yararlı çalışmaları yinelenmelidir, basın açıklamaları makul sürelerde birbirini izlemeli basın 
açıklamaları arasında uzun zaman boşlukları bulunmamalıdır, haber niteliği taşıyan ve kurumu 
yakından ilgilendiren değişiklikler kriz y
Ancak Kriz dönemlerinde medya ile kurulan ilişkilerde dürüst olmaya özen gösterilmeli ve medya ile 
iletişim süreklilik göstermeli, bilgiler doğru şekilde iletilmelidir. Abartıdan olabildiğince uz
durulmalı ve doğruluk ilkesinden ayrılmamalıdır. Basına açıklamalarda yorum ve tahmine açık 
bilgilerden kaçınmalıdır. Kriz sırasında kurumun varsa sosyal amaçlı yatırım ve çalışmaları iyiliksever 
girişimleri hatırlatılmalıdır. Panik ve korkunun önüne ge
bilgilendirilmesi önemlidir (Kazancı, 2014, s. 28; Pira ve Sohodol, 2010, ss. 221
2013, s. 238). Kriz iletişiminde kriz yöneticilerine rehberlik edecek teoriler ve yaklaşımlar 
geliştirilmiştir. Bunların en bilinenleri, 1973'te Hearit, Ware ve Linkugel  tarafından geliştirilen 
Kurumsal Savunma Teorisi, Benoit'in 2005'te son şeklini verdiği İmaj Restorasyon Teorisi, Coombs 
ve Holland'ın 1995'de geliştirdiği Durumsal Kriz İletişimi Teorisi, Seeger, U
tarafından 2001'de ortaya konan Kurumsal Yenilenme Teorisi'dir (Coombs ve Holladay, 2002, ss. 165
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olaylar olarak belirtilmektedir. İkincisi kriz anında bilgi aktarma kapasitesinin sınırlı olduğudur ve 
üçüncü varsayım yöneticilerin rasyonel olmayan davranışları ve davranış hataları ile ilgili bilgi işleme 
ve karar verme yetersizliklerinden kaynaklandığıdır  (Tüz, 2008, s. 15). Diğer taraftan beklenmeyen 
durumlarla karşılaşan ya da mevcut kriz anına şahitlik eden bireylerin içinde bulunduğu olumsuz 

oji ve bu psikolojiden çıkma çabaları da bu kapsamda değerlendirilmektedir (Otlu ve Aysan, 
2015, s. 14; Sayıl, 1992, s. 4). Krizlere sosyo politik olarak bakmak kültürel sembollerin ve yaşayan 
ideolojilerin gündeme gelmesidir. Kriz oluşumu sonrasında ortaya çıkan sosyal yapının bozulması, 
kültürel çöküş gibi sonuçlar bu bakış açısıyla açıklanmaktadır (Tüz, 2008, s. 16). Krizlerin bireysel ve 
toplumsal düzeyde etkilerini kontrol etmek, krizleri fırsata dönüştürmek, kriz sonrası kurum imajını 

in halkla ilişkiler birimine ihtiyaç vardır ve bu birim kriz dönemlerinde önem 
kazanmaktadır (Kazancı, 2014, s. 19). Halkla ilişkiler biriminin desteğiyle kurumların krizi atlatma ve 
sonrasında yitirilen itibarı yeniden sağlamada krizi tespit etmenin, kriz planı yapmanın, kriz 
yönetiminin ve kriz iletişiminin doğrultusunda eylem planı hazırlamanın ve uygulamanın önemli 

Kriz İletişimi ve Kriz İletişim Teorileri 

Kriz iletişimi kriz yönetimi kapsamında oluşmaktadır. Kriz yönetimi, "kriz ile mücadele etmek için ve 
maruz kalınan fiili zararı azaltmak için tasarlanmış bir dizi unsur" olarak ifade edilmektedir (Coombs, 
2007a, s. 5; Coombs, 2007b, s. 163). Kriz iletişimi ise, krizde kurumun itibarını korumaya ya da 

ye yönelik iletişim çabalarıdır (Coombs, 2007b, s. 163) ve yönetimsel bir 
yaklaşım gerektirmektedir. Kriz iletişimi yönetimi kriz öncesi dönemde krize yönelik bilginin 
toplanması, potansiyel krizin yönetimine yönelik kararların alınması ve kriz iletişim pl
hazırlanması; kriz döneminde kurumun kriz iletişim planına göre iletişim mesajların iletilmesi ve kriz 
iletişim stratejilerinin uygulanması; kriz sonrasında kriz iletişimi yönetimin değerlendirilmesi, kriz 
sonrası iletişimin devam etmesini kapsamaktadır (Eğinli, 2014, s. 42). Bazı kriz uzmanları kriz 
durumlarında sürece ilişkin bilgileri gizlemenin gerekliliğini savunurken çok katı gizlilik anlayışı krizi 
aşmada gerekli kamu ve iç personelin desteğini sağlamada engel olarak görülmektedir (Kazancı, 20
s. 22). Büyük firmaların halkla ilişkiler çalışanları dış paydaşlara tam bilgi paylaşımına sıcak 
bakarken, küçük firmalar sıcak bakmamaktadır (Kim ve Wertz, 2013, s. 239)  Bu dönemde 
yürütülecek iletişim uygulamalarında: medyaya yapılan açıklamalarda kurumun olumlu yönleri ve 
yararlı çalışmaları yinelenmelidir, basın açıklamaları makul sürelerde birbirini izlemeli basın 
açıklamaları arasında uzun zaman boşlukları bulunmamalıdır, haber niteliği taşıyan ve kurumu 
yakından ilgilendiren değişiklikler kriz yönetimi grubunda tartışıldıktan sonra basına açıklanmalıdır. 
Ancak Kriz dönemlerinde medya ile kurulan ilişkilerde dürüst olmaya özen gösterilmeli ve medya ile 
iletişim süreklilik göstermeli, bilgiler doğru şekilde iletilmelidir. Abartıdan olabildiğince uz
durulmalı ve doğruluk ilkesinden ayrılmamalıdır. Basına açıklamalarda yorum ve tahmine açık 
bilgilerden kaçınmalıdır. Kriz sırasında kurumun varsa sosyal amaçlı yatırım ve çalışmaları iyiliksever 
girişimleri hatırlatılmalıdır. Panik ve korkunun önüne geçebilmek için medyanın sürekli ve tutarlı 
bilgilendirilmesi önemlidir (Kazancı, 2014, s. 28; Pira ve Sohodol, 2010, ss. 221-223; Kim ve Wertz, 
2013, s. 238). Kriz iletişiminde kriz yöneticilerine rehberlik edecek teoriler ve yaklaşımlar 
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ve Holland'ın 1995'de geliştirdiği Durumsal Kriz İletişimi Teorisi, Seeger, Ulmer ve Sellnow 
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bakarken, küçük firmalar sıcak bakmamaktadır (Kim ve Wertz, 2013, s. 239)  Bu dönemde 

urumun olumlu yönleri ve 
yararlı çalışmaları yinelenmelidir, basın açıklamaları makul sürelerde birbirini izlemeli basın 
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Ancak Kriz dönemlerinde medya ile kurulan ilişkilerde dürüst olmaya özen gösterilmeli ve medya ile 
iletişim süreklilik göstermeli, bilgiler doğru şekilde iletilmelidir. Abartıdan olabildiğince uzak 
durulmalı ve doğruluk ilkesinden ayrılmamalıdır. Basına açıklamalarda yorum ve tahmine açık 
bilgilerden kaçınmalıdır. Kriz sırasında kurumun varsa sosyal amaçlı yatırım ve çalışmaları iyiliksever 
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187; Eğinli, 2014, ss. 34-39; Çakır, 2014, s. 71). Ayrıca  Slabbert ve Barker'in 2011'de ortaya koyduğu 
Bütünleşik Kriz İletişim Modeli ve Pay
verebilmektedir (Ulmer, 2001; Eğinli, 2014, ss. 40
çıkmayı sağlayacak çeşitli mesaj stratejileri önerilmektedir. Özellikle inkar etme, kabul etme, yenide
inşa etme gibi mesaj stratejileri belirleyerek bu yönde söylemler oluşturulmaktadır. 

İmaj Restorasyon Teorisi 

İmaj Restorasyon ya da İmajı Yeniden Yapılandırma Teorisi 1995'te William Benoit tarafından 
geliştirilmiş (Benoit, 1995,s. 89-105) ve tam adını 2005 yılında almıştır. Son olarak 2008'de İmaj 
Onarım Teorisi olarak değiştirilmiştir (Coombs akt. Eğinli, 2014,
olarak anılan teorinin temelinde krizin kurumun imajını hedef alması ve hedef kitlenin krizi nasıl 
algıladığı yatmaktadır  (Eğinli, 2014, s. 36; Çakır, 2014, s. 85). İmaj bireyler kadar özel, resmi ve kar 
amacı gütmeyen kurumlar için de önemlidir. Ancak firmalar bireylerden daha farklı imaj restorasyon 
stratejileri kullanmaktadır. Bireylerden daha fazla kaynak kullanarak imaj restorasyon çabası içine 
girmektedir (Benoit, 1995, s. 15; Benoit, 1997a, s. 117; Benoit, 1997b
teorisinde algıların önemine vurgu yapılmaktadır: Kriz yaşayan firmanın izleyici tutumlarını 
algılamakta, imaj onarımını motive etmekte ve imaj onarım mesajlarını geliştirmeye yardımcı 
olmaktadır; izleyicilerin algıları, imaj on
2007b, s. 258 ; Çakır, 2014, s. 85).  

İmaj restorasyon teorisinde krizleri körükleyen ve toplumun tepkisini uyandıran dolayısıyla 
kurumların imajlarına yönelik iki saldırıdan bahsedilmektedir 

 Sanık bir eylemden sorumlu tutulmaktadır.

 Bu davranış saldırgan sayılır (Benoit, 1997a, s. 178). Dolayısıyla toplum tarafından kötü olarak 

algılanmaktadır. 

Araştırmacılar, kriz döneminde kurumun itibarının sağlanması amacıyla temelde 5 ana mesaj st
ortaya koymaktadır (Benoit, 1997a, ss. 178
2009, s. 270). Böylece firmalar yanıt niteliği taşıyan mesaj stratejileri ile tehditlere karşı koyabilmekte 
zarar gören itibarlarını onarmaktadır.

Tablo 1: İmaj Restorasyon Teorisi Mesaj Stratejileri

MESAJ STRATEJİSİ 
1. İNKAR 
Basit İnkâr  

Suçluyu Değiştirme 

2.SORUMLULUKTAN KAÇMA 

Provokasyon 

Eksiklik 

Kaza 

İyi Niyet 
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39; Çakır, 2014, s. 71). Ayrıca  Slabbert ve Barker'in 2011'de ortaya koyduğu 
Bütünleşik Kriz İletişim Modeli ve Paydaş Yaklaşımı da kriz iletişimi çalışmalarına yön 
verebilmektedir (Ulmer, 2001; Eğinli, 2014, ss. 40-41). Kriz iletişimi teorileri kapsamında krizle başa 
çıkmayı sağlayacak çeşitli mesaj stratejileri önerilmektedir. Özellikle inkar etme, kabul etme, yenide
inşa etme gibi mesaj stratejileri belirleyerek bu yönde söylemler oluşturulmaktadır.  

İmaj Restorasyon ya da İmajı Yeniden Yapılandırma Teorisi 1995'te William Benoit tarafından 
105) ve tam adını 2005 yılında almıştır. Son olarak 2008'de İmaj 

Onarım Teorisi olarak değiştirilmiştir (Coombs akt. Eğinli, 2014, s. 36). Krize cevap verme stratejisi 
olarak anılan teorinin temelinde krizin kurumun imajını hedef alması ve hedef kitlenin krizi nasıl 
algıladığı yatmaktadır  (Eğinli, 2014, s. 36; Çakır, 2014, s. 85). İmaj bireyler kadar özel, resmi ve kar 

n kurumlar için de önemlidir. Ancak firmalar bireylerden daha farklı imaj restorasyon 
stratejileri kullanmaktadır. Bireylerden daha fazla kaynak kullanarak imaj restorasyon çabası içine 
girmektedir (Benoit, 1995, s. 15; Benoit, 1997a, s. 117; Benoit, 1997b, s. 260). İmaj restorasyon 
teorisinde algıların önemine vurgu yapılmaktadır: Kriz yaşayan firmanın izleyici tutumlarını 
algılamakta, imaj onarımını motive etmekte ve imaj onarım mesajlarını geliştirmeye yardımcı 
olmaktadır; izleyicilerin algıları, imaj onarım çabasının ne kadar iyi çalıştığını belirtmektedir (Benoit, 

 

İmaj restorasyon teorisinde krizleri körükleyen ve toplumun tepkisini uyandıran dolayısıyla 
kurumların imajlarına yönelik iki saldırıdan bahsedilmektedir bunlar: 

Sanık bir eylemden sorumlu tutulmaktadır. 

Bu davranış saldırgan sayılır (Benoit, 1997a, s. 178). Dolayısıyla toplum tarafından kötü olarak 

Araştırmacılar, kriz döneminde kurumun itibarının sağlanması amacıyla temelde 5 ana mesaj st
ortaya koymaktadır (Benoit, 1997a, ss. 178-182; Blaney vd., 2002, ss. 381-382; Benoit ve McHale, 
2009, s. 270). Böylece firmalar yanıt niteliği taşıyan mesaj stratejileri ile tehditlere karşı koyabilmekte 
zarar gören itibarlarını onarmaktadır. 

lo 1: İmaj Restorasyon Teorisi Mesaj Stratejileri 

ÖZELLİKLERİ 

Sanıkların eylemi gerçekleştirmediğini iddia etmesidir
Firma başka bir tarafın saldırgan hareketi 
gerçekleştirdiğini iddia etmesidir. 

Firma başka bir saldırgan eylem sonucunda oluşan tepki 
reaksiyonu olduğunu  ileri sürerek hatanın kabul 
edilebilirlik ölçüsünü arttırmaktadır.  
Firma, önemli unsurlar hakkında bilgi eksikliği veya 
denetim eksikliği olduğunu iddia etmektedir. 
Saldırı eyleminin kazara gerçekleştiğini iddia etmektedir.
Firma saldırgan davranışın iyi niyetle gerçekleştirildiğini 
önerebilir. 

39; Çakır, 2014, s. 71). Ayrıca  Slabbert ve Barker'in 2011'de ortaya koyduğu 
daş Yaklaşımı da kriz iletişimi çalışmalarına yön 

41). Kriz iletişimi teorileri kapsamında krizle başa 
çıkmayı sağlayacak çeşitli mesaj stratejileri önerilmektedir. Özellikle inkar etme, kabul etme, yeniden 

İmaj Restorasyon ya da İmajı Yeniden Yapılandırma Teorisi 1995'te William Benoit tarafından 
105) ve tam adını 2005 yılında almıştır. Son olarak 2008'de İmaj 

s. 36). Krize cevap verme stratejisi 
olarak anılan teorinin temelinde krizin kurumun imajını hedef alması ve hedef kitlenin krizi nasıl 
algıladığı yatmaktadır  (Eğinli, 2014, s. 36; Çakır, 2014, s. 85). İmaj bireyler kadar özel, resmi ve kar 

n kurumlar için de önemlidir. Ancak firmalar bireylerden daha farklı imaj restorasyon 
stratejileri kullanmaktadır. Bireylerden daha fazla kaynak kullanarak imaj restorasyon çabası içine 

, s. 260). İmaj restorasyon 
teorisinde algıların önemine vurgu yapılmaktadır: Kriz yaşayan firmanın izleyici tutumlarını 
algılamakta, imaj onarımını motive etmekte ve imaj onarım mesajlarını geliştirmeye yardımcı 

arım çabasının ne kadar iyi çalıştığını belirtmektedir (Benoit, 

İmaj restorasyon teorisinde krizleri körükleyen ve toplumun tepkisini uyandıran dolayısıyla 

Bu davranış saldırgan sayılır (Benoit, 1997a, s. 178). Dolayısıyla toplum tarafından kötü olarak 

Araştırmacılar, kriz döneminde kurumun itibarının sağlanması amacıyla temelde 5 ana mesaj stratejisi 
382; Benoit ve McHale, 

2009, s. 270). Böylece firmalar yanıt niteliği taşıyan mesaj stratejileri ile tehditlere karşı koyabilmekte 

Sanıkların eylemi gerçekleştirmediğini iddia etmesidir 
Firma başka bir tarafın saldırgan hareketi 

Firma başka bir saldırgan eylem sonucunda oluşan tepki 
reaksiyonu olduğunu  ileri sürerek hatanın kabul 

Firma, önemli unsurlar hakkında bilgi eksikliği veya 

Saldırı eyleminin kazara gerçekleştiğini iddia etmektedir. 
Firma saldırgan davranışın iyi niyetle gerçekleştirildiğini 
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3.SALDIRGANLIĞI AZALTMA 

Destekleme 

Minimizasyon 

Farklılaştırma 

Aşkınlık 

Suçlayana saldırma 

Telafi/Tazminat 

4.DÜZELTİCİİŞLEM 

5. KABULLENME 

 

Kaynak: Benoit, W.L. (1997a) Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23(2), 
178-182. 

Restorasyon Teorisinde firmaların kriz anlarında firma imajını hedef alan saldırılara karşı savunmaya 
yönelik kriz iletişimi mesaj stratejileri 
anlaşılacağı gibi Benoit'in İmaj Restorasyon  Teorisi mesaj stratejilerinde inkar etme, sorumluluktan 
kaçma, eylemin olumsuzluklarını azaltma, düzeltici işlem, kabullenme olmak üzere beş biçimde 
açıklamaktadır (Benoit, 1995, s. 90). Coombs, (2007, s. 183) İmaj Restorasyon Teorisinin krizin tepki 
stratejileri ve kriz durumunun unsurları arasında kavramsal bir bağ kurmadığı, kriz çeşitlerini ya da 
kriz aşamalarına değinmediği yönünde eleştiride bulunmakt
krizlere farklı kriz düzeltme stratejileri uygulanması gerekmektedir.

Bu teorinin sınırlı bir alana sahip olduğunu kabul etmek önemlidir. Teoride olumlu bir imajın veya 
itibarın ilk gelişimi gibi ilgili konulara değinilmemektedir. Benzer şekilde, ikna edici saldırının imaj 
tamirini anlamak için önemini kabul ederken, saldıra
İmaj Restorasyon Teorisi, teröre veya doğal afetlere verilen yanıtlar gibi diğer tehdit biçimlerini imaj 
tehditlerin ötesinde ele almaya çalışmamaktadır. Bu teorinin amacı, krizi ortaya çıkaran eylemin nas
algılandığı, krizden etkilenen kitlenin tanımlanması ve verilen mesajın bu kitleye uygunluğudur. 
bağlamda retorik, ikna yöntemlerinin kullanılması, cinsiyet, bireylerin ilgilenim seviyesi gibi psikoloji 
ve sosyolojik değişkenler üzerine inşa edilen 
yeniden yapılandırılması ve korunması olduğudur.

Kriz İletişiminde Reklamların Kullanımı

Firmaların mal ve hizmet fiyatlar, kaliteleri, toplumsal olaylarla ilgili tutumları  tüketicilerin 
gündeminde yer almakta, bir süre sonra tüketicilerin olumsuz tepkileri ile krize dönüşmektedir. 
Tüketiciler tepkilerini gerek sosyal medyada firma ya da markayla ilgili olumsuz mesaj paylaşımı ile 
gerekse ürünü satın almayarak tepkilerini göstermektedir. Tepkilerin giderek
imajını etkilemesi, uzun vadede firmanın satış beklentilerini etkilemesi krizlerin halkla ilişkiler 
faaliyetleri kapsamına değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Firmaların halkla ilişkiler birimi kriz 
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Firma durumun kötü olmasına rağmen faaliyetin iyi 
niteliklerine ya da geçmişteki olumlu yönlerine vurgu 
yapmaktadır 
Firma krizde ortaya çıkan olumsuz duyguları en aza 
indirgemektedir. 
Firma daha önce benzer durumlar yaşayan firmalarla 
kıyaslayarak yaşananlarda firmanın lehine ayrıştırma 
yapmaktadır. 
Firmanın eylemi daha tercih edilir bir bağlamda yer 
alması, eylemi haklı çıkarmasıdır. 
Yanlış yaparak suçlanan firma, suçlayıcılarına saldırmaya 
karar verebilir. 
Zarar görenlerin zararını karşılayan faaliyetlere girmedir
Firmaların problemi çözmek ve problemin tekerrür 
etmemesi için çalışmalar yapmasıdır 
İmaj restorasyonu için nihai genel strateji itiraf ve 
bağışlama dilemektir, 

Benoit, W.L. (1997a) Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23(2), 

Restorasyon Teorisinde firmaların kriz anlarında firma imajını hedef alan saldırılara karşı savunmaya 
yönelik kriz iletişimi mesaj stratejileri ortaya konmaktadır  (Coombs, 2007, s. 171). Tablodan da 
anlaşılacağı gibi Benoit'in İmaj Restorasyon  Teorisi mesaj stratejilerinde inkar etme, sorumluluktan 
kaçma, eylemin olumsuzluklarını azaltma, düzeltici işlem, kabullenme olmak üzere beş biçimde 

amaktadır (Benoit, 1995, s. 90). Coombs, (2007, s. 183) İmaj Restorasyon Teorisinin krizin tepki 
stratejileri ve kriz durumunun unsurları arasında kavramsal bir bağ kurmadığı, kriz çeşitlerini ya da 
kriz aşamalarına değinmediği yönünde eleştiride bulunmaktadır. Ona göre farklı kategorilerdeki 
krizlere farklı kriz düzeltme stratejileri uygulanması gerekmektedir. 

Bu teorinin sınırlı bir alana sahip olduğunu kabul etmek önemlidir. Teoride olumlu bir imajın veya 
itibarın ilk gelişimi gibi ilgili konulara değinilmemektedir. Benzer şekilde, ikna edici saldırının imaj 
tamirini anlamak için önemini kabul ederken, saldıran stratejilere göre tipoloji geliştirilmemektedir. 
İmaj Restorasyon Teorisi, teröre veya doğal afetlere verilen yanıtlar gibi diğer tehdit biçimlerini imaj 
tehditlerin ötesinde ele almaya çalışmamaktadır. Bu teorinin amacı, krizi ortaya çıkaran eylemin nas
algılandığı, krizden etkilenen kitlenin tanımlanması ve verilen mesajın bu kitleye uygunluğudur. 
bağlamda retorik, ikna yöntemlerinin kullanılması, cinsiyet, bireylerin ilgilenim seviyesi gibi psikoloji 
ve sosyolojik değişkenler üzerine inşa edilen İmaj Restorasyon Teorisi'nin temel amacının, imajın 
yeniden yapılandırılması ve korunması olduğudur. 

Kriz İletişiminde Reklamların Kullanımı 

Firmaların mal ve hizmet fiyatlar, kaliteleri, toplumsal olaylarla ilgili tutumları  tüketicilerin 
makta, bir süre sonra tüketicilerin olumsuz tepkileri ile krize dönüşmektedir. 

Tüketiciler tepkilerini gerek sosyal medyada firma ya da markayla ilgili olumsuz mesaj paylaşımı ile 
gerekse ürünü satın almayarak tepkilerini göstermektedir. Tepkilerin giderek büyümesi sonucu kurum 
imajını etkilemesi, uzun vadede firmanın satış beklentilerini etkilemesi krizlerin halkla ilişkiler 
faaliyetleri kapsamına değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Firmaların halkla ilişkiler birimi kriz 

faaliyetin iyi 
niteliklerine ya da geçmişteki olumlu yönlerine vurgu 

Firma krizde ortaya çıkan olumsuz duyguları en aza 

Firma daha önce benzer durumlar yaşayan firmalarla 
firmanın lehine ayrıştırma 

Firmanın eylemi daha tercih edilir bir bağlamda yer 

Yanlış yaparak suçlanan firma, suçlayıcılarına saldırmaya 

görenlerin zararını karşılayan faaliyetlere girmedir 
Firmaların problemi çözmek ve problemin tekerrür 

İmaj restorasyonu için nihai genel strateji itiraf ve 

Benoit, W.L. (1997a) Image repair discourse and crisis communication. Public Relations Review, 23(2), 

Restorasyon Teorisinde firmaların kriz anlarında firma imajını hedef alan saldırılara karşı savunmaya 
ortaya konmaktadır  (Coombs, 2007, s. 171). Tablodan da 

anlaşılacağı gibi Benoit'in İmaj Restorasyon  Teorisi mesaj stratejilerinde inkar etme, sorumluluktan 
kaçma, eylemin olumsuzluklarını azaltma, düzeltici işlem, kabullenme olmak üzere beş biçimde 

amaktadır (Benoit, 1995, s. 90). Coombs, (2007, s. 183) İmaj Restorasyon Teorisinin krizin tepki 
stratejileri ve kriz durumunun unsurları arasında kavramsal bir bağ kurmadığı, kriz çeşitlerini ya da 

adır. Ona göre farklı kategorilerdeki 

Bu teorinin sınırlı bir alana sahip olduğunu kabul etmek önemlidir. Teoride olumlu bir imajın veya 
itibarın ilk gelişimi gibi ilgili konulara değinilmemektedir. Benzer şekilde, ikna edici saldırının imaj 

n stratejilere göre tipoloji geliştirilmemektedir. 
İmaj Restorasyon Teorisi, teröre veya doğal afetlere verilen yanıtlar gibi diğer tehdit biçimlerini imaj 
tehditlerin ötesinde ele almaya çalışmamaktadır. Bu teorinin amacı, krizi ortaya çıkaran eylemin nasıl 
algılandığı, krizden etkilenen kitlenin tanımlanması ve verilen mesajın bu kitleye uygunluğudur. Bu 
bağlamda retorik, ikna yöntemlerinin kullanılması, cinsiyet, bireylerin ilgilenim seviyesi gibi psikoloji 

'nin temel amacının, imajın 

Firmaların mal ve hizmet fiyatlar, kaliteleri, toplumsal olaylarla ilgili tutumları  tüketicilerin 
makta, bir süre sonra tüketicilerin olumsuz tepkileri ile krize dönüşmektedir. 

Tüketiciler tepkilerini gerek sosyal medyada firma ya da markayla ilgili olumsuz mesaj paylaşımı ile 
büyümesi sonucu kurum 

imajını etkilemesi, uzun vadede firmanın satış beklentilerini etkilemesi krizlerin halkla ilişkiler 
faaliyetleri kapsamına değerlendirilmesi ile sonuçlanmaktadır. Firmaların halkla ilişkiler birimi kriz 
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ortaya çıktığında krizin nedenlerini belirleyerek kriz iletişiminin ana ilkelerine uyularak krizle başa 
çıkma çabası içine girmektedir. Bu doğrultuda tüm iletişim araçlarını kullanmaktadır. Firmanın kriz 
dönemlerinde belirlenen kriz iletişimi stratejisi doğrultusunda uygun mesaj strate
ve bunu kamuya aktarılmasında kullanılan reklamlar, kurumsal reklamlar kapsamında 
değerlendirilmektedir (Kitchen, 1997, s. 190). Kurumsal reklamlar ve ürün/marka reklamları ile 
tüketici tutumlarını değiştirilmesi, kurum ve marka imajı
aktarılması sağlanmaktadır. Özellikle son dönemde sosyal medyanın iletişim aktivitelerine hız vermesi 
mesaj paylaşımında internetin kullanımını da arttırdığı görülmektedir (Wang, 2016; Sweetser ve 
Metzgar, 2006; Perry vd., 2003; Çetin ve Toprak, 2016). Kriz iletişiminde kurumsal reklamlar 
bağlamında yapılan çalışmalar incelendiğinde, bazı araştırmaların kurumsal reklamların marka değeri 
oluşturmak amacıyla kullanıldığını göstermektedir (Ho ve Hallahan, 2003; Kinnick
kurumsal reklamları terör ya da doğal felaketler gibi kriz zamanlarında  reklam mesajlarının duygusal 
reklam stratejisi ile sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak (Ho ve Hallahan, 2003, s. 294), vatanseverlik 
gibi duygulara vurgu yaparak imaj oluşturmak ve tüketicilerin tutumunu değiştirmek amacıyla 
kullanıldığı (Kinnick, 2004, s. 35) görülmektedir. Böylece firmalara olumlu imajın oluşturulması ya da 
var olan olumlu imajın devamı sağlanması amaçlanmaktadır. Bazı kurumsal reklam araştırmala
kriz dönemi ve sonrasında tüketicilerin tutum değişimi incelenmiştir (Kim ve Atkinson, 2014; Hartley 
vd., 2016; Cowden ve Sellnow 2002). Toyota markasının "geri çağırma" stratejisi ile ortaya çıkan 
krizden firmanın imajını tamir etmek amacıyla hatası
dilemesi firmanın şöhretini arttığını ve hedef kitlenin paylaşılan mesajları çok samimi olarak 
algılandığını belirlemiştir, ancak satın alma niyetlerini arttırmadığı ortaya çıkmıştır (Choi ve Chung, 
2013). Kim ve Atkinson, (2014, s. 662) Toyota firmasının kurumsal reklamları ile ilgili araştırmasında 
bireysel farklılıkların firma tutumunu etkilediğini ortaya koymaktadır. Kriz öncesi firmaya yönelik  
tutum, firma hakkındaki bilgiler, bireylerin krizle  ilgilenim 
tüketicilerin kurumsal reklama, firmaya karşı tutumu ve alışveriş niyetini etkilemektedir. Hartley vd. 
(2016, ss. 12-13) ise British Petroleum (BP) firmasının Meksiko sahillerine petrol boşaltması ile çevre 
felaketine dönüşen kıyıların kamuoyunda kriz etkisi yaratması sonrasında kurumsal reklam tasarımı ile 
toplumda oluşan tutumu ölçmüşlerdir. Özellikle psikolojik yakınlık ifade eden sosyal sorumluluk 
içeren reklam mesajların firmaya yönelik olumlu tutum oluşturduğu an
geliştirdiğini ortaya koymaktadır. 

Cowden ve Sellnow vd. (2002) çalışmasında, Northwest Airline (NWA) firmasının 1998 yılında 
pilotlarının greve gitmesi sonucu oluşan krizi ilgili İmaj Restorasyon Stratejisi doğrultusunda 
oluşturulan mesajları incelemiştir. Kriz anında kurumsal reklamları kullandığını belirlemişlerdir. Kriz 
durumunda, NWA'nın sosyal meşruiyeti ve finansal istikrarı grev tarafından tehdit edildiği, NWA'nın 
finansal istikrarından ödün vermeksizin krize hızlı 
bunu yapmak için NWA, halkın desteğiyle oluşturduğu karşı kampanyayı reklam kampanyası 
aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu böylece lobi yaptığı ortaya konmaktadır. Çalışmada NWA'nın 
etkili kriz yönetiminin devam etmekte olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır (Cowden ve Sellnow, 
2002, s. 216) 

Yöntem  

Bu çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında markaların kurumsal reklamlarında İmaj Restorasyon 
Teorisi'ne göre hangi mesaj stratejisini kullandığını ve reklam me
ortaya koymaktır. Uluslar arası otomobil firması Hundai'nın "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" 
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lerini belirleyerek kriz iletişiminin ana ilkelerine uyularak krizle başa 
çıkma çabası içine girmektedir. Bu doğrultuda tüm iletişim araçlarını kullanmaktadır. Firmanın kriz 
dönemlerinde belirlenen kriz iletişimi stratejisi doğrultusunda uygun mesaj stratejisinin oluşturulması 
ve bunu kamuya aktarılmasında kullanılan reklamlar, kurumsal reklamlar kapsamında 
değerlendirilmektedir (Kitchen, 1997, s. 190). Kurumsal reklamlar ve ürün/marka reklamları ile 
tüketici tutumlarını değiştirilmesi, kurum ve marka imajının korunması, gerekli mesajların topluma 
aktarılması sağlanmaktadır. Özellikle son dönemde sosyal medyanın iletişim aktivitelerine hız vermesi 
mesaj paylaşımında internetin kullanımını da arttırdığı görülmektedir (Wang, 2016; Sweetser ve 

rry vd., 2003; Çetin ve Toprak, 2016). Kriz iletişiminde kurumsal reklamlar 
bağlamında yapılan çalışmalar incelendiğinde, bazı araştırmaların kurumsal reklamların marka değeri 
oluşturmak amacıyla kullanıldığını göstermektedir (Ho ve Hallahan, 2003; Kinnick, 2004). Firmaların 
kurumsal reklamları terör ya da doğal felaketler gibi kriz zamanlarında  reklam mesajlarının duygusal 
reklam stratejisi ile sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak (Ho ve Hallahan, 2003, s. 294), vatanseverlik 

imaj oluşturmak ve tüketicilerin tutumunu değiştirmek amacıyla 
kullanıldığı (Kinnick, 2004, s. 35) görülmektedir. Böylece firmalara olumlu imajın oluşturulması ya da 
var olan olumlu imajın devamı sağlanması amaçlanmaktadır. Bazı kurumsal reklam araştırmala
kriz dönemi ve sonrasında tüketicilerin tutum değişimi incelenmiştir (Kim ve Atkinson, 2014; Hartley 
vd., 2016; Cowden ve Sellnow 2002). Toyota markasının "geri çağırma" stratejisi ile ortaya çıkan 
krizden firmanın imajını tamir etmek amacıyla hatasını telafi etme stratejisi benimsemesi ve özür 
dilemesi firmanın şöhretini arttığını ve hedef kitlenin paylaşılan mesajları çok samimi olarak 
algılandığını belirlemiştir, ancak satın alma niyetlerini arttırmadığı ortaya çıkmıştır (Choi ve Chung, 

ve Atkinson, (2014, s. 662) Toyota firmasının kurumsal reklamları ile ilgili araştırmasında 
bireysel farklılıkların firma tutumunu etkilediğini ortaya koymaktadır. Kriz öncesi firmaya yönelik  
tutum, firma hakkındaki bilgiler, bireylerin krizle  ilgilenim seviyesi ve bireylerin medya kullanımı 
tüketicilerin kurumsal reklama, firmaya karşı tutumu ve alışveriş niyetini etkilemektedir. Hartley vd. 

13) ise British Petroleum (BP) firmasının Meksiko sahillerine petrol boşaltması ile çevre 
dönüşen kıyıların kamuoyunda kriz etkisi yaratması sonrasında kurumsal reklam tasarımı ile 

toplumda oluşan tutumu ölçmüşlerdir. Özellikle psikolojik yakınlık ifade eden sosyal sorumluluk 
içeren reklam mesajların firmaya yönelik olumlu tutum oluşturduğu ancak sınırlı bir satın alma tutumu 

Cowden ve Sellnow vd. (2002) çalışmasında, Northwest Airline (NWA) firmasının 1998 yılında 
pilotlarının greve gitmesi sonucu oluşan krizi ilgili İmaj Restorasyon Stratejisi doğrultusunda 
oluşturulan mesajları incelemiştir. Kriz anında kurumsal reklamları kullandığını belirlemişlerdir. Kriz 
durumunda, NWA'nın sosyal meşruiyeti ve finansal istikrarı grev tarafından tehdit edildiği, NWA'nın 
finansal istikrarından ödün vermeksizin krize hızlı bir şekilde çözüm bulmak için harekete geçtiği ve 
bunu yapmak için NWA, halkın desteğiyle oluşturduğu karşı kampanyayı reklam kampanyası 
aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu böylece lobi yaptığı ortaya konmaktadır. Çalışmada NWA'nın 

am etmekte olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır (Cowden ve Sellnow, 

Bu çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında markaların kurumsal reklamlarında İmaj Restorasyon 
Teorisi'ne göre hangi mesaj stratejisini kullandığını ve reklam mesajlarında ne tür içerik ürettiğini 
ortaya koymaktır. Uluslar arası otomobil firması Hundai'nın "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" 

lerini belirleyerek kriz iletişiminin ana ilkelerine uyularak krizle başa 
çıkma çabası içine girmektedir. Bu doğrultuda tüm iletişim araçlarını kullanmaktadır. Firmanın kriz 

jisinin oluşturulması 
ve bunu kamuya aktarılmasında kullanılan reklamlar, kurumsal reklamlar kapsamında 
değerlendirilmektedir (Kitchen, 1997, s. 190). Kurumsal reklamlar ve ürün/marka reklamları ile 

nın korunması, gerekli mesajların topluma 
aktarılması sağlanmaktadır. Özellikle son dönemde sosyal medyanın iletişim aktivitelerine hız vermesi 
mesaj paylaşımında internetin kullanımını da arttırdığı görülmektedir (Wang, 2016; Sweetser ve 

rry vd., 2003; Çetin ve Toprak, 2016). Kriz iletişiminde kurumsal reklamlar 
bağlamında yapılan çalışmalar incelendiğinde, bazı araştırmaların kurumsal reklamların marka değeri 

, 2004). Firmaların 
kurumsal reklamları terör ya da doğal felaketler gibi kriz zamanlarında  reklam mesajlarının duygusal 
reklam stratejisi ile sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak (Ho ve Hallahan, 2003, s. 294), vatanseverlik 

imaj oluşturmak ve tüketicilerin tutumunu değiştirmek amacıyla 
kullanıldığı (Kinnick, 2004, s. 35) görülmektedir. Böylece firmalara olumlu imajın oluşturulması ya da 
var olan olumlu imajın devamı sağlanması amaçlanmaktadır. Bazı kurumsal reklam araştırmalarında 
kriz dönemi ve sonrasında tüketicilerin tutum değişimi incelenmiştir (Kim ve Atkinson, 2014; Hartley 
vd., 2016; Cowden ve Sellnow 2002). Toyota markasının "geri çağırma" stratejisi ile ortaya çıkan 

nı telafi etme stratejisi benimsemesi ve özür 
dilemesi firmanın şöhretini arttığını ve hedef kitlenin paylaşılan mesajları çok samimi olarak 
algılandığını belirlemiştir, ancak satın alma niyetlerini arttırmadığı ortaya çıkmıştır (Choi ve Chung, 

ve Atkinson, (2014, s. 662) Toyota firmasının kurumsal reklamları ile ilgili araştırmasında 
bireysel farklılıkların firma tutumunu etkilediğini ortaya koymaktadır. Kriz öncesi firmaya yönelik  

seviyesi ve bireylerin medya kullanımı 
tüketicilerin kurumsal reklama, firmaya karşı tutumu ve alışveriş niyetini etkilemektedir. Hartley vd. 

13) ise British Petroleum (BP) firmasının Meksiko sahillerine petrol boşaltması ile çevre 
dönüşen kıyıların kamuoyunda kriz etkisi yaratması sonrasında kurumsal reklam tasarımı ile 

toplumda oluşan tutumu ölçmüşlerdir. Özellikle psikolojik yakınlık ifade eden sosyal sorumluluk 
cak sınırlı bir satın alma tutumu 

Cowden ve Sellnow vd. (2002) çalışmasında, Northwest Airline (NWA) firmasının 1998 yılında 
pilotlarının greve gitmesi sonucu oluşan krizi ilgili İmaj Restorasyon Stratejisi doğrultusunda 
oluşturulan mesajları incelemiştir. Kriz anında kurumsal reklamları kullandığını belirlemişlerdir. Kriz 
durumunda, NWA'nın sosyal meşruiyeti ve finansal istikrarı grev tarafından tehdit edildiği, NWA'nın 

bir şekilde çözüm bulmak için harekete geçtiği ve 
bunu yapmak için NWA, halkın desteğiyle oluşturduğu karşı kampanyayı reklam kampanyası 
aracılığıyla kamuoyuna duyurduğu böylece lobi yaptığı ortaya konmaktadır. Çalışmada NWA'nın 

am etmekte olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmaktadır (Cowden ve Sellnow, 

Bu çalışmanın amacı kriz iletişimi sırasında markaların kurumsal reklamlarında İmaj Restorasyon 
sajlarında ne tür içerik ürettiğini 

ortaya koymaktır. Uluslar arası otomobil firması Hundai'nın "Birlikte ürettik 1 milyon araç ihraç ettik" 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya 
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Reklam Araştırmaları / Advertising Studies
  
 
ve Ferrero firmasının Nutella markası için "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" konulu 
Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlanan kurumsal reklamlarının görsel ve söylemsel 
unsurları Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi ile incelenerek firmaların Benoit'in İmaj Onarım 
Teorisine göre nasıl bir mesaj stratejisi kullanıldığı belirlenmiştir. 

Örneklem  

Hundai firmasının seçilme nedeni 1990 yılında girdiği Türkiye pazarında ilk kez kriz yılı olan 2009'da 
söz konusu firma da kriz yaşamıştır. Yaşanan ekonomik krizde firmanın ekonomik daralmaya gitmesi 
sonrasında gerek Türkiye'deki gerekse Kore'dek
şartları ile ilgili haberler medyada yer almıştır. Firma devam eden süreçte imaj kaybetmeye başlamıştır 
(Alpaslan Savaş, www.haber.sol.org.tr; http://www.internethaber.com). Firma kriz sonrasında 2016'da
kapsamlı bir kurumsal reklam hazırlayarak Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlatmıştır 
(www.izlesene.com). İlk üretim tarihi olan 1940'tan beri üretilen Nutella'nın Türkiye pazarına girmesi 
o kadar da eski değildir. 17 yıldır Türkiye'de satışı 
üretiminde kullanılan palmiye bitkisinden oluşan palm yağı nedeniyle Fransa ve İtalya'dan sonra 
Türkiye'de de kriz yaşamıştır. Basında çıkan haberlerle daha da büyüyen kriz 
www.yesilgazete.org) ile ilgili firma yetkilileri konuya duyarlılıklarını ifade etmiş ancak farklı 
açıklama yapmamıştır. Firma yetkililerin krizden kısa süre sonra marka imajını hedef alan reklam 
videosunu Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlatmıştır.

Bulgular 

Reklamların Çözümlenmesi  

Reklam film çözümlemesi yapılırken Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi kullanılmıştır. 
Yapılacak çözümlemede reklam filmi bir bütün olarak birkaç kez izlendikten sonra, filmin kaç 
sahneden oluştuğu ve her sahnede yer alan biçim, da
durulmuştur. Her sahnenin karşısına da o sahnedeki sesler (müzik ve konuşmalar) yazılmıştır.

Hundai Reklamı 

Hundai firmasının "Birlikte ürettik, bir milyon araç ihraç ettik" sloganı kullanılan 1 dakika 29 saniye 
olan reklam filminde reklam Hundai'nin İzmit'te üretim tesislerinde başlamaktadır. Türk işçi 
kullandığı firma aracı ile Barış Manço'nun "Yine yol göründü gurbete" şarkısına sözsüz ıslık çalarak 
eşlik etmektedir. Şarkı İzmit'te ürettikleri ve yurt dışına sattı
forkliftin tepesinde, kimi bantta, kapı montajı yaparken, kimi pistte test sürüşü yaparken bu şarkıyı 
söylemektedir.  

 Şarkı sözleri şu cümlelerden oluşmaktadır: 

"Yine yol göründü gurbete güz geldi yapraklar döküldü,
göründü gurbete, ayrılmak bize zor gelse de, hepsi çok uzağa gitse de, hepimiz onlara çok emek versek 
de, gidiyor her biri gurbete, Paris, Roma, Londra hatta Berlin ve Moskova bizim olsa bütün dünya 
yetmez ki." 
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ve Ferrero firmasının Nutella markası için "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" konulu 
izyonlarında ve internette yayınlanan kurumsal reklamlarının görsel ve söylemsel 

unsurları Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi ile incelenerek firmaların Benoit'in İmaj Onarım 
Teorisine göre nasıl bir mesaj stratejisi kullanıldığı belirlenmiştir.  

Hundai firmasının seçilme nedeni 1990 yılında girdiği Türkiye pazarında ilk kez kriz yılı olan 2009'da 
söz konusu firma da kriz yaşamıştır. Yaşanan ekonomik krizde firmanın ekonomik daralmaya gitmesi 
sonrasında gerek Türkiye'deki gerekse Kore'deki firmalarda işçi çıkarımı ve işçilerin kötü çalışma 
şartları ile ilgili haberler medyada yer almıştır. Firma devam eden süreçte imaj kaybetmeye başlamıştır 
(Alpaslan Savaş, www.haber.sol.org.tr; http://www.internethaber.com). Firma kriz sonrasında 2016'da
kapsamlı bir kurumsal reklam hazırlayarak Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlatmıştır 
(www.izlesene.com). İlk üretim tarihi olan 1940'tan beri üretilen Nutella'nın Türkiye pazarına girmesi 
o kadar da eski değildir. 17 yıldır Türkiye'de satışı yapılan (www.logohikayeleri.com) Nutella'nın 
üretiminde kullanılan palmiye bitkisinden oluşan palm yağı nedeniyle Fransa ve İtalya'dan sonra 
Türkiye'de de kriz yaşamıştır. Basında çıkan haberlerle daha da büyüyen kriz www.yenisafak.com; 

) ile ilgili firma yetkilileri konuya duyarlılıklarını ifade etmiş ancak farklı 
açıklama yapmamıştır. Firma yetkililerin krizden kısa süre sonra marka imajını hedef alan reklam 

Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlatmıştır. 

Reklam film çözümlemesi yapılırken Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi kullanılmıştır. 
Yapılacak çözümlemede reklam filmi bir bütün olarak birkaç kez izlendikten sonra, filmin kaç 
sahneden oluştuğu ve her sahnede yer alan biçim, davranışlar ve ayrıntılar üzerinde tek tek 
durulmuştur. Her sahnenin karşısına da o sahnedeki sesler (müzik ve konuşmalar) yazılmıştır.

Hundai firmasının "Birlikte ürettik, bir milyon araç ihraç ettik" sloganı kullanılan 1 dakika 29 saniye 
n reklam filminde reklam Hundai'nin İzmit'te üretim tesislerinde başlamaktadır. Türk işçi 

kullandığı firma aracı ile Barış Manço'nun "Yine yol göründü gurbete" şarkısına sözsüz ıslık çalarak 
eşlik etmektedir. Şarkı İzmit'te ürettikleri ve yurt dışına sattıkları otomobillere uyarlanmıştır. Kimi 
forkliftin tepesinde, kimi bantta, kapı montajı yaparken, kimi pistte test sürüşü yaparken bu şarkıyı 

Şarkı sözleri şu cümlelerden oluşmaktadır:  

"Yine yol göründü gurbete güz geldi yapraklar döküldü, martılar göç etti turnalar süzüldü yine yol 
göründü gurbete, ayrılmak bize zor gelse de, hepsi çok uzağa gitse de, hepimiz onlara çok emek versek 
de, gidiyor her biri gurbete, Paris, Roma, Londra hatta Berlin ve Moskova bizim olsa bütün dünya 

ve Ferrero firmasının Nutella markası için "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" konulu 
izyonlarında ve internette yayınlanan kurumsal reklamlarının görsel ve söylemsel 

unsurları Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi ile incelenerek firmaların Benoit'in İmaj Onarım 

Hundai firmasının seçilme nedeni 1990 yılında girdiği Türkiye pazarında ilk kez kriz yılı olan 2009'da 
söz konusu firma da kriz yaşamıştır. Yaşanan ekonomik krizde firmanın ekonomik daralmaya gitmesi 

i firmalarda işçi çıkarımı ve işçilerin kötü çalışma 
şartları ile ilgili haberler medyada yer almıştır. Firma devam eden süreçte imaj kaybetmeye başlamıştır 
(Alpaslan Savaş, www.haber.sol.org.tr; http://www.internethaber.com). Firma kriz sonrasında 2016'da  
kapsamlı bir kurumsal reklam hazırlayarak Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlatmıştır 
(www.izlesene.com). İlk üretim tarihi olan 1940'tan beri üretilen Nutella'nın Türkiye pazarına girmesi 

yapılan (www.logohikayeleri.com) Nutella'nın 
üretiminde kullanılan palmiye bitkisinden oluşan palm yağı nedeniyle Fransa ve İtalya'dan sonra 

www.yenisafak.com; 
) ile ilgili firma yetkilileri konuya duyarlılıklarını ifade etmiş ancak farklı 

açıklama yapmamıştır. Firma yetkililerin krizden kısa süre sonra marka imajını hedef alan reklam 

Reklam film çözümlemesi yapılırken Görsel Göstergebilim Çözümleme yöntemi kullanılmıştır. 
Yapılacak çözümlemede reklam filmi bir bütün olarak birkaç kez izlendikten sonra, filmin kaç 

vranışlar ve ayrıntılar üzerinde tek tek 
durulmuştur. Her sahnenin karşısına da o sahnedeki sesler (müzik ve konuşmalar) yazılmıştır. 

Hundai firmasının "Birlikte ürettik, bir milyon araç ihraç ettik" sloganı kullanılan 1 dakika 29 saniye 
n reklam filminde reklam Hundai'nin İzmit'te üretim tesislerinde başlamaktadır. Türk işçi 

kullandığı firma aracı ile Barış Manço'nun "Yine yol göründü gurbete" şarkısına sözsüz ıslık çalarak 
kları otomobillere uyarlanmıştır. Kimi 

forkliftin tepesinde, kimi bantta, kapı montajı yaparken, kimi pistte test sürüşü yaparken bu şarkıyı 

martılar göç etti turnalar süzüldü yine yol 
göründü gurbete, ayrılmak bize zor gelse de, hepsi çok uzağa gitse de, hepimiz onlara çok emek versek 
de, gidiyor her biri gurbete, Paris, Roma, Londra hatta Berlin ve Moskova bizim olsa bütün dünya 
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Finalde bir milyonuncu araç fabrikadan dışarıya çıkmakta ve işçiler Güney Koreli CEO ile alkışlarla 
yollanmaktadır. Dış ses: "Gurbete yolladığımız otomobillerin sayısı tam bir milyona ulaştı, 19 yıldır 
bu ülkenin ekonomisine katkı yapmaktan mutluluk duyuyo

Tablo 2. Hundai Reklamı Biçimsel Çözümlemesi
 

 

 

 

 

 

  

GÖRÜNTÜ DÜZEYİ 

Aracın üzerinde firma içinde dolaşan işçi boy 
çekiminde görülmektedir 
Fabrikada çalışan iş güvenliğine uygun 
donatılmış mekan ve uygun giyimli işçiler diz 
çekimi ile parçaları almaktadır
Ellerini havaya kaldırmış mutlulukla şarkıya 
eşlik eden işçiler genel çekimde yer 
almaktadır 
Robotlarla birleştirilen parçalar genel 
çekimde gösterilmektedir 
Gülümseyen, şarkı söyleyen, göz teması 
kuran işçilere bel ve boy çekimi ile hızla akan 
sahnelerde yer verilmektedir

Otomobillerin ana kasasının kontrolünü 
yapan işçinin neşeli ve hareketli dansla 
karışık beden hareketleri çekilmektedir

İşçilerin otomobilin tampon, tekerleğini 
takarken, neşeli, dansla karışık beden 
hareketleri ile şarkıya eşlik etmeleri genel 
çekimde verilmektedir 
Direksiyon başına araç kullanan mutlu ve 
aynı zamanda şarkıya eşlik eden bayan 
sürücü genel çekimle gösterilmektedir 
İşçilerin grup şeklinde araçların yükleneceği 
alana çıkması ve aynı anda şarkı söylemeye 
devam etmeleri, işçilerden bazılarının başarı 
ifadesini içeren ellerini yukarda birleştirme 
hareketleri farklı çekim ölçeğiyle 
verilmektedir 
Hundai yetkilisinin ofis penceresinden 
işçilere bakarak omuz çekiminde gülmesi yer 
almaktadır 
Genel çekimde aracın kargo aracına 
yüklenmesi, el sallayan işçiler, şarkıya tempo 
tutan işçiler ve firma yöneticisi ve

Firma yetkilisinin çalışanların elini sokması, 
başarı ifade eden beden dili bel çekiminde 
görülmektedir. 

Gün batımı kargo kamyonunun yol alması 
genel çekimde verilmektedir 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Studies 

474 

Finalde bir milyonuncu araç fabrikadan dışarıya çıkmakta ve işçiler Güney Koreli CEO ile alkışlarla 
yollanmaktadır. Dış ses: "Gurbete yolladığımız otomobillerin sayısı tam bir milyona ulaştı, 19 yıldır 
bu ülkenin ekonomisine katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz, birlikte nice başarılara."   

Tablo 2. Hundai Reklamı Biçimsel Çözümlemesi 

SES DÜZEYİ 

Aracın üzerinde firma içinde dolaşan işçi boy Islıkla söylenen şarkı ritmi 

Fabrikada çalışan iş güvenliğine uygun 
donatılmış mekan ve uygun giyimli işçiler diz 
çekimi ile parçaları almaktadır 

Yine yol göründü gurbete güz geldi 
yapraklar döküldü  

Ellerini havaya kaldırmış mutlulukla şarkıya 
eşlik eden işçiler genel çekimde yer Martılar göç etti  

Robotlarla birleştirilen parçalar genel Turnalar süzüldü yine yol göründü 
gurbete 

Gülümseyen, şarkı söyleyen, göz teması 
kuran işçilere bel ve boy çekimi ile hızla akan 
sahnelerde yer verilmektedir 

Ayrılmak bize zor gelse de 

Otomobillerin ana kasasının kontrolünü 
yapan işçinin neşeli ve hareketli dansla 
karışık beden hareketleri çekilmektedir 

Hepsi çok uzağa gitse de, 

İşçilerin otomobilin tampon, tekerleğini 
takarken, neşeli, dansla karışık beden 
hareketleri ile şarkıya eşlik etmeleri genel 

Hepimiz onlara çok emek versek de,

Direksiyon başına araç kullanan mutlu ve 
aynı zamanda şarkıya eşlik eden bayan 
sürücü genel çekimle gösterilmektedir  

Gidiyor her biri gurbete 

grup şeklinde araçların yükleneceği 
alana çıkması ve aynı anda şarkı söylemeye 
devam etmeleri, işçilerden bazılarının başarı 
ifadesini içeren ellerini yukarda birleştirme 
hareketleri farklı çekim ölçeğiyle 

Paris, Roma, Londra hatta Berlin ve
Moskova 

Hundai yetkilisinin ofis penceresinden 
işçilere bakarak omuz çekiminde gülmesi yer Bizim olsa bütün dünya yetmez ki 

Genel çekimde aracın kargo aracına 
yüklenmesi, el sallayan işçiler, şarkıya tempo 
tutan işçiler ve firma yöneticisi verilmektedir.  

Dış ses: Gurbete yolladığımız 
otomobillerin sayısı tam bir milyona 
ulaştı, 

Firma yetkilisinin çalışanların elini sokması, 
başarı ifade eden beden dili bel çekiminde 

Dış ses: 19 yıldır bu ülkenin 
ekonomisine katkı yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz, birlikte nice 
başarılara. 

Gün batımı kargo kamyonunun yol alması 
 

Islık 

Finalde bir milyonuncu araç fabrikadan dışarıya çıkmakta ve işçiler Güney Koreli CEO ile alkışlarla 
yollanmaktadır. Dış ses: "Gurbete yolladığımız otomobillerin sayısı tam bir milyona ulaştı, 19 yıldır 

ruz, birlikte nice başarılara."    

Yine yol göründü gurbete güz geldi 

Turnalar süzüldü yine yol göründü 

Hepimiz onlara çok emek versek de, 

Paris, Roma, Londra hatta Berlin ve 

Dış ses: Gurbete yolladığımız 
otomobillerin sayısı tam bir milyona 

Dış ses: 19 yıldır bu ülkenin 
ekonomisine katkı yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz, birlikte nice 
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GÖSTERGE 

İnsan 
Fabrika ortamı (nesne) 
Hundai otomobil 
(Nesne) 

Hundai Reklamı İçerik Çözümlemesi 

Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı, firma çalışanlarının psikolojik sahiplenme 
duygusudur. İşçiler hallerinden çok memnun, mutlu bir çalışma ortamı algısı yaratılmak istenmişti. 
İşçiler donanım olarak çok iyi ortamda çalışmaktadır.  Her araç ça
gönderilen bir yakın gibi muamele gösterilmektedir. Böylece ürünlerle psikolojik bağ ortaya 
konmaktadır. Aynı psikolojik yakınlık firma yetkilisi ile çalışanlar arasında da görülmektedir. Firma 
yetkilisi çalışanları ile samimi ilişki içinde görülmektedir. Başarı işçilerle paylaşılmaktadır. 

Nutella Reklamı 

Nutella markasının 45 saniyelik reklamında "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" 
konulu Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlanan kurumsal reklamı, firmada çalıştığı tahmin 
edilen bir kadının yakın kadrajda reklam sloganını söylemesi
çalışan bir grup kadın firmanın üretim yerinin önünde "her zaman yaptığımız gibi" ifadesini 
kullanmaktadır. Böylece firmanın üretim tesisine gezi kameramanın gözünden başlamaktadır. Reklam 
filmi hep çalışanların sahne alması ve canlı çekimleriyle reklam repliklerini söylemeleri ile devam 
etmektedir.  

Devamında yer alan sahnelerde ürünün üretim aşamaları ve içeriği hakkında bilgi verilmektedir. 
Reklamın sonunda markanın genel sloganı "Nutella mutluluğa uyan" ile bitmektedir

Tablo 4. Nutella Reklamı Biçimsel Çözümlemesi

GÖRÜNTÜ DÜZEYİ 
Omuz çekimi ile ev hanımı tahmin edilen 
karakterin kendi sesi ile canlı çekimde çikolata 
kavanozunu rafa koymaktadır. Kamera raf 
görüntüsünün içine yerleştirilmiştir
Bir gurup çalışan kadının fabrikanın önünde 
kameraya eğilmesi diz çekimi ile 
görüntülenmektedir.  
Farklı bir kadın çalışan ofis kapısında bel 
çekimi ile yer almaktadır 
Çalışanlardan biri bonesi ile bel çekimi ile 
başlayan görüntü yakın çekimle fındıkların 
alınması ile devam etmektedir. 
Üretimden sorumlu olduğu düşünülen görevli 
hijyenik giyim tarzı ve bel çekimi ile üretim 
hakkında bilgi vermektedir.  
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Tablo 3. Göstergeler 

Sahne Sayısı GÖSTEREN GÖSTERİLEN
13 İşçiler 

Otomobil 
Firma yetkilisi 
Robotlar 
Üretim cihazları 
Taşıma kamyonu 

Mutluluk
Başarı 
Samimiyet
Sahiplenme
Değer verme
Uzmanlık

13 
13 
13 
13 
13 

 

Hundai Reklamı İçerik Çözümlemesi  

Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı, firma çalışanlarının psikolojik sahiplenme 
duygusudur. İşçiler hallerinden çok memnun, mutlu bir çalışma ortamı algısı yaratılmak istenmişti. 
İşçiler donanım olarak çok iyi ortamda çalışmaktadır.  Her araç çalışanlar tarafından gurbete 
gönderilen bir yakın gibi muamele gösterilmektedir. Böylece ürünlerle psikolojik bağ ortaya 
konmaktadır. Aynı psikolojik yakınlık firma yetkilisi ile çalışanlar arasında da görülmektedir. Firma 

lişki içinde görülmektedir. Başarı işçilerle paylaşılmaktadır. 

Nutella markasının 45 saniyelik reklamında "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" 
konulu Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlanan kurumsal reklamı, firmada çalıştığı tahmin 
edilen bir kadının yakın kadrajda reklam sloganını söylemesi ile başlamaktadır. Devamında yine 
çalışan bir grup kadın firmanın üretim yerinin önünde "her zaman yaptığımız gibi" ifadesini 
kullanmaktadır. Böylece firmanın üretim tesisine gezi kameramanın gözünden başlamaktadır. Reklam 

ası ve canlı çekimleriyle reklam repliklerini söylemeleri ile devam 

Devamında yer alan sahnelerde ürünün üretim aşamaları ve içeriği hakkında bilgi verilmektedir. 
Reklamın sonunda markanın genel sloganı "Nutella mutluluğa uyan" ile bitmektedir. 

Tablo 4. Nutella Reklamı Biçimsel Çözümlemesi 

SES DÜZEYİ  
Omuz çekimi ile ev hanımı tahmin edilen 
karakterin kendi sesi ile canlı çekimde çikolata 
kavanozunu rafa koymaktadır. Kamera raf 
görüntüsünün içine yerleştirilmiştir 

Düşük seste müzikle  
-Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size 
geleceğiz 

Bir gurup çalışan kadının fabrikanın önünde 
kameraya eğilmesi diz çekimi ile 

-Her sabah geldiğimiz gibi (Müzik devam 
etmektedir) 

Farklı bir kadın çalışan ofis kapısında bel -Çünkü biz sizi mutlu etmeyi çok 
seviyoruz. 

Çalışanlardan biri bonesi ile bel çekimi ile 
başlayan görüntü yakın çekimle fındıkların 

 

-Bu yüzden Karadeniz'in kaliteli 
fındıklarını özenle seçiyoruz 

Üretimden sorumlu olduğu düşünülen görevli 
hijyenik giyim tarzı ve bel çekimi ile üretim 

-Üretimden hemen önce kavuruyoruz ki 
fındıklarımız lezzetini ve aromasını hiç 
kaybetmesin (müzik devam etmektedir).

GÖSTERİLEN 

Mutluluk 

Samimiyet 
Sahiplenme 
Değer verme 
Uzmanlık 

Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı, firma çalışanlarının psikolojik sahiplenme 
duygusudur. İşçiler hallerinden çok memnun, mutlu bir çalışma ortamı algısı yaratılmak istenmişti. 

lışanlar tarafından gurbete 
gönderilen bir yakın gibi muamele gösterilmektedir. Böylece ürünlerle psikolojik bağ ortaya 
konmaktadır. Aynı psikolojik yakınlık firma yetkilisi ile çalışanlar arasında da görülmektedir. Firma 

lişki içinde görülmektedir. Başarı işçilerle paylaşılmaktadır.  

Nutella markasının 45 saniyelik reklamında "Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size geleceğiz" 
konulu Türkiye televizyonlarında ve internette yayınlanan kurumsal reklamı, firmada çalıştığı tahmin 

ile başlamaktadır. Devamında yine 
çalışan bir grup kadın firmanın üretim yerinin önünde "her zaman yaptığımız gibi" ifadesini 
kullanmaktadır. Böylece firmanın üretim tesisine gezi kameramanın gözünden başlamaktadır. Reklam 

ası ve canlı çekimleriyle reklam repliklerini söylemeleri ile devam 

Devamında yer alan sahnelerde ürünün üretim aşamaları ve içeriği hakkında bilgi verilmektedir. 

Müsaitseniz yarın sabah kahvaltıya size 

Her sabah geldiğimiz gibi (Müzik devam 

Çünkü biz sizi mutlu etmeyi çok 

Bu yüzden Karadeniz'in kaliteli 

Üretimden hemen önce kavuruyoruz ki 
fındıklarımız lezzetini ve aromasını hiç 
kaybetmesin (müzik devam etmektedir). 
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Faklı bir çalışan genel çerçevede başladığı 
üretim ile ilgili bilgi verme sahnesi yine yakın 
çekim kahve çekirdekleri ile bitmektedir. 
Üretim yerinde bir gurup çalışanın iş elbiseleri 
ile üretimi kontrol ederken bel çekimi yer 
almaktadır. 
Fabrika çalışanlarından bir kadının iş önlüğü 
ile genel çekimde firma ile ilgili bilgi 
vermektedir.  
Fabrika genel görüntüde ürün bandı üzerinde 
ürünler geçerken çalışanlardan bir kadın bel 
çekimi ile görülmektedir.  
Farklı bir işçi genel çekimde yer almaktadır
Reklam filminin başlangıcında yer ala
kadın aynı görünümü ile genel çekimde yer 
almaktadır 
Reklam filminin başında dolaba Nutella 
kavanozunu bırakan karakter omuz çekimi ile 
yerinden almaktadır. 
Çikolata yakın çekimle yer almaktadır

 

GÖSTERGE Sahne Sayısı

İnsan 
Fabrika 
ortamı(nesne) 
Nutella (nesne) 

 

Nutella  Reklamı İçerik Çözümlemesi 

Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı mutlu firma çalışanları ile tamamen hijyenik
ortamda çikolatanın yapıldığıdır. Yerel fındıklar vurgusu yapılarak ürünün sahiplenilmesi 
amaçlanılmaktadır. Tüketiciye değer verme algısı sürekli vurgulanan "sizin için", "çok özenli hazırlık" 
gibi ifadelerle verilmek istenmektedir. Ürünün sürekli sa
içeriği nedeniyle kriz dönemi yaşayan firma farklılığını da reklam mesajı ile ortaya koymaktadır. Aynı 
samimiyet firmanın tüm çalışanlar arasında da görülmektedir. 

SONUÇ 

Çalışmada Hundai ve Nutella markalarının kriz sonrası firma tarafından yapılan imaj düzeltme 
çalışmaları içinde iletişim mesajlarını reklamlar aracılığı ile nasıl hedef kitleye aktardığını ortaya 
konmaktadır.  Firmaların kriz dönemlerinde hazırlanan reklam
değerlendirilmekte (Kitchen, 1997, s. 190) kurumsal reklamlar ve ürün/marka reklamları ile tüketici 
tutumlarının değiştirilmesi, kurum ve marka imajının korunması, gerekli mesajların topluma 
aktarılması sağlanmaktadır. Hundai ve Nutella firmalarının farklı zaman dilimlerinde yaşadığı kriz 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Studies 

476 

el çerçevede başladığı 
üretim ile ilgili bilgi verme sahnesi yine yakın 
çekim kahve çekirdekleri ile bitmektedir.  

-Kahve çekirdeklerini bizzat biz 
kavuruyoruz sonra da ustaca 
harmanlıyoruz 

Üretim yerinde bir gurup çalışanın iş elbiseleri 
rol ederken bel çekimi yer -Onun için kimseye benzemiyoruz.  

Fabrika çalışanlarından bir kadının iş önlüğü 
ile genel çekimde firma ile ilgili bilgi 

-Daha da önemlisi 50 yıldır değişmeyen 
tarifimiz: kalite ve güven. 

Fabrika genel görüntüde ürün bandı üzerinde 
ürünler geçerken çalışanlardan bir kadın bel -Bizde trans yağ yok 

Farklı bir işçi genel çekimde yer almaktadır -Koruyucu ve renklendirici de yok  
Reklam filminin başlangıcında yer alan çalışan 
kadın aynı görünümü ile genel çekimde yer -Bizde çok özenli bir hazırlık var 

Reklam filminin başında dolaba Nutella 
kavanozunu bırakan karakter omuz çekimi ile 

-Tıpkı sizin evde olduğu gibi, yarın sabah 
tekrar görüşmek üzere 

Çikolata yakın çekimle yer almaktadır -Dış ses: Nutella mutluluğa uyan. 

Tablo 5. Göstergeler 

Sahne Sayısı GÖSTEREN GÖSTERİLEN 
12 

Firma çalışanları 
Makineler 
Ürün 
Çevre 

Mutluluk 
Hijyen 
Samimiyet 
Sahiplenme 
Kalite ve güven 
Uzmanlık 

12 
12 
12 
12 
12 

Nutella  Reklamı İçerik Çözümlemesi  

Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı mutlu firma çalışanları ile tamamen hijyenik
ortamda çikolatanın yapıldığıdır. Yerel fındıklar vurgusu yapılarak ürünün sahiplenilmesi 
amaçlanılmaktadır. Tüketiciye değer verme algısı sürekli vurgulanan "sizin için", "çok özenli hazırlık" 
gibi ifadelerle verilmek istenmektedir. Ürünün sürekli saklıklı olduğu vurgulanmaktadır. Ürünün 
içeriği nedeniyle kriz dönemi yaşayan firma farklılığını da reklam mesajı ile ortaya koymaktadır. Aynı 
samimiyet firmanın tüm çalışanlar arasında da görülmektedir.  

Çalışmada Hundai ve Nutella markalarının kriz sonrası firma tarafından yapılan imaj düzeltme 
çalışmaları içinde iletişim mesajlarını reklamlar aracılığı ile nasıl hedef kitleye aktardığını ortaya 
konmaktadır.  Firmaların kriz dönemlerinde hazırlanan reklamlar, kurumsal reklamlar kapsamında 
değerlendirilmekte (Kitchen, 1997, s. 190) kurumsal reklamlar ve ürün/marka reklamları ile tüketici 
tutumlarının değiştirilmesi, kurum ve marka imajının korunması, gerekli mesajların topluma 

ndai ve Nutella firmalarının farklı zaman dilimlerinde yaşadığı kriz 

Kahve çekirdeklerini bizzat biz 
kavuruyoruz sonra da ustaca 

 

Daha da önemlisi 50 yıldır değişmeyen 

Tıpkı sizin evde olduğu gibi, yarın sabah 

 

Reklam filminde verilmek istenen reklam mesajı mutlu firma çalışanları ile tamamen hijyenik bir 
ortamda çikolatanın yapıldığıdır. Yerel fındıklar vurgusu yapılarak ürünün sahiplenilmesi 
amaçlanılmaktadır. Tüketiciye değer verme algısı sürekli vurgulanan "sizin için", "çok özenli hazırlık" 

klıklı olduğu vurgulanmaktadır. Ürünün 
içeriği nedeniyle kriz dönemi yaşayan firma farklılığını da reklam mesajı ile ortaya koymaktadır. Aynı 

Çalışmada Hundai ve Nutella markalarının kriz sonrası firma tarafından yapılan imaj düzeltme 
çalışmaları içinde iletişim mesajlarını reklamlar aracılığı ile nasıl hedef kitleye aktardığını ortaya 

lar, kurumsal reklamlar kapsamında 
değerlendirilmekte (Kitchen, 1997, s. 190) kurumsal reklamlar ve ürün/marka reklamları ile tüketici 
tutumlarının değiştirilmesi, kurum ve marka imajının korunması, gerekli mesajların topluma 

ndai ve Nutella firmalarının farklı zaman dilimlerinde yaşadığı kriz 
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anından hemen sonra olması gerekenin aksine başa çıkma çabası içine girmediği (Kazancı, 2014, s. 28; 
Pira ve Sohodol, 2010, ss. 221-223; Kim ve Wertz, 2013, s. 238; Coombs, 2007; Kuklan a
2008, s. 13) özellikle Hundai'nin basına yaşanan olaylarla ilgili hiç bilgi vermediği görülmektedir. 
Ancak firmalar aylar sonra kurumsal reklam çalışmaları ile imaj yenileme çabası içine girmiştir.

Firmaların kurumsal reklamları kriz zamanlarında  
sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak (Ho ve Hallahan, 2003, s. 294), vatanseverlik gibi duygulara 
vurgu yaparak tüketicilerin tutumunu değiştirmek amacıyla kullanıldığı (Kinnick, 2004, s. 35) gibi 
duygusal ve rasyonel mesajların her ikisini de kullanarak, üretim yerinin hijyen ya da üretimde son 
model teknolojilerin yer aldığı vurgusunun yapıldığı gibi reklam mesajlarının oluşturulduğu 
görülmektedir. Böylece firmalara olumlu imajın oluşturulması ya da var o
sağlanması amaçlanmaktadır. 

Çalışmada elde edilen bulgulardan ortaya çıkan sonuca gire Hundai firmasının reklamında, kriz 
döneminde yer alan haberlerin karşı yönde söylem kullanılarak bir anlam verilmeye çalışılmıştır. Kriz 
tamamen reddedilmiş, hem ekonomik bir kriz hiç olmamış hem de işçilerin güvenli iş ortamında 
çalışmadığı yorumları söylenti olarak kalmıştır. Aynı zamanda çalışanların işlerini sahiplendiği firma 
yetkilisinin de çalışanları sahiplendiği görülmektedir. Çalışmada B
"reddetme" mesaj stratejisi kullanılmaktadır (1997a, ss. 177
oluşturulmaya çalışılmıştır. Kurumun iyi yönleri ortaya çıkarılmaktadır. Destekleme mesaj stratejisi 
kullanılmaktadır. Nutella reklamı ile firma yeni çıktığı krizin izlerini yok etmeyi amaçlamakta hatta 
hiç kriz olmamış izlenimi vermektedir. Kriz sonrası marka imajını yeniden sağlamaya çalışan firma 
yetkililer Hundai'ye benzer şekilde Benoit'in İmaj Onarım Stratejisinde "reddetme
kullanılmaktadır (1997a, ss. 177-181). Firma reklam filminde ürünün farklı özelliklerini ön plana 
çıkarmaktadır. 

İmaj Restorasyon Teorisinde firmaların kriz anlarında firma imajını hedef alan saldırılara karşı 
savunmaya yönelik kriz iletişimi mesaj stratejileri ortaya konmaktadır  (Coombs, 2007, s. 171). Ancak 
medyada yer alan haberlerin bıraktığı etki ve oluşan kötü algıyı reddetme, aksini vurgulama şeklinde 
mesaj tasarlanırken savunmaya yönelik mesaj stratejisi en çok Nutella reklamında
Nutella kullanılan içeriğe yönelik "trans yağ yok, koruyucu ve renklendirici yok" vurgusu 
yapmaktadır. Palm yağını kullanıldığı firma tarafından hiç reddedilmemiştir ancak diğer taraftan 
sağlıklı ve hijyenik şartlar, kaliteli ürün, köklü fi
İncelenen reklam filmlerinin ortak özellikleri her iki reklam filminde gerçek kişiler (iş yerinde çalışan 
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anından hemen sonra olması gerekenin aksine başa çıkma çabası içine girmediği (Kazancı, 2014, s. 28; 
223; Kim ve Wertz, 2013, s. 238; Coombs, 2007; Kuklan a

2008, s. 13) özellikle Hundai'nin basına yaşanan olaylarla ilgili hiç bilgi vermediği görülmektedir. 
Ancak firmalar aylar sonra kurumsal reklam çalışmaları ile imaj yenileme çabası içine girmiştir.

Firmaların kurumsal reklamları kriz zamanlarında  reklam mesajlarının duygusal reklam stratejisi ile 
sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak (Ho ve Hallahan, 2003, s. 294), vatanseverlik gibi duygulara 
vurgu yaparak tüketicilerin tutumunu değiştirmek amacıyla kullanıldığı (Kinnick, 2004, s. 35) gibi 

ve rasyonel mesajların her ikisini de kullanarak, üretim yerinin hijyen ya da üretimde son 
model teknolojilerin yer aldığı vurgusunun yapıldığı gibi reklam mesajlarının oluşturulduğu 
görülmektedir. Böylece firmalara olumlu imajın oluşturulması ya da var olan olumlu imajın devamı 

Çalışmada elde edilen bulgulardan ortaya çıkan sonuca gire Hundai firmasının reklamında, kriz 
döneminde yer alan haberlerin karşı yönde söylem kullanılarak bir anlam verilmeye çalışılmıştır. Kriz 

reddedilmiş, hem ekonomik bir kriz hiç olmamış hem de işçilerin güvenli iş ortamında 
çalışmadığı yorumları söylenti olarak kalmıştır. Aynı zamanda çalışanların işlerini sahiplendiği firma 
yetkilisinin de çalışanları sahiplendiği görülmektedir. Çalışmada Benoit'in İmaj Onarım Stratejisinde 
"reddetme" mesaj stratejisi kullanılmaktadır (1997a, ss. 177-181; 1997: 260). Karşı yönde imaj 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Kurumun iyi yönleri ortaya çıkarılmaktadır. Destekleme mesaj stratejisi 

reklamı ile firma yeni çıktığı krizin izlerini yok etmeyi amaçlamakta hatta 
hiç kriz olmamış izlenimi vermektedir. Kriz sonrası marka imajını yeniden sağlamaya çalışan firma 
yetkililer Hundai'ye benzer şekilde Benoit'in İmaj Onarım Stratejisinde "reddetme" mesaj stratejisi 

181). Firma reklam filminde ürünün farklı özelliklerini ön plana 

İmaj Restorasyon Teorisinde firmaların kriz anlarında firma imajını hedef alan saldırılara karşı 
işimi mesaj stratejileri ortaya konmaktadır  (Coombs, 2007, s. 171). Ancak 

medyada yer alan haberlerin bıraktığı etki ve oluşan kötü algıyı reddetme, aksini vurgulama şeklinde 
mesaj tasarlanırken savunmaya yönelik mesaj stratejisi en çok Nutella reklamında 
Nutella kullanılan içeriğe yönelik "trans yağ yok, koruyucu ve renklendirici yok" vurgusu 
yapmaktadır. Palm yağını kullanıldığı firma tarafından hiç reddedilmemiştir ancak diğer taraftan 
sağlıklı ve hijyenik şartlar, kaliteli ürün, köklü firma mesajı verilerek iyi yönler ortaya çıkarılmıştır. 
İncelenen reklam filmlerinin ortak özellikleri her iki reklam filminde gerçek kişiler (iş yerinde çalışan 
kişiler) kullanılmıştır. Ürünün nasıl hazırlandığı fabrikada ya da iş yerinde gösterilmektedir v
çok aydınlıktır. Olumlu yüz ifadeleri ile reklamda oynayan kişilerin mutlu olduğu görülmektedir. Her 
iki reklamda da hem duygusal hem de rasyonel mesaj stratejileri birlikte kullanılmıştır.  
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Özet 

Medya günümüzde bireylerin ve dolayısıyla toplumların düşüncelerini ve hayata bakış açılarını 
şekillendirme ve etkileme gücüne sahip bir araçtır. Bu çalışmada, medyanın siyasal değerlerin topluma 
aktarılması, toplumda yerleştirilmesi ve dolayısıyla siyasal tercihleri etkilemesi noktasında nasıl bir 
aracılık rolü üstlendiği araştırılmıştır. Değer kısaca, insanların kendi
yaşadıkları dünyayı anlamak için kullandıkları kriterler olarak tanımlanabilir. Bu kriterler, bize seçenekler 
sunarak kendi inancımız, isteğimiz, doğrumuz, menfaatimiz çerçevesinde karar vermemizi bekleyen 
siyasetle yakından ilişkilidir. Bu çalışma ile insanların hayatı değerlendirirken kullandıkları kriterler 
olarak değerlerin, medya aracılığıyla nasıl topluma aktarıldığı ve siyasal tercihleri nasıl etkilediği 
anlaşılmaya çalışılmıştır.  

Medyanın siyasal değerlerin ekilmesi konusundaki etkisini ortaya çıkarmak üzere tasarlanan 
çalışmamızın kuramsal arka planını, George Gerbner’in Ekme Kuramı oluşturmaktadır. Gerbner 
1960’larda geliştirdiği Ekme Kuramı’nda, medyanın özellikle de televizyonu
kararları etkileyen tutumları ektiğini ve yaygın görüş haline getirdiğini savunmuş ve şiddet algısı 
üzerinden açıklamaya çalışmıştır. Gerbner’in kuramından hareketle bu çalışmada, sıradan insanların 
gündelik hayatlarında siyasete il
gömülü olan değerlerin ekme etkisini ortaya çıkarmaya yönelik bir içerik analizi yapılmıştır. Bu 
kapsamda 2002, 2007 ve 2011 seçimlerine katılan siyasal aktörlerin 
Şafak ve Zaman gazetelerinde yer alan siyasal iletişim çalışmalarına ilişkin haberler değerler açısından 
analiz edilmiştir. Ardından haberlerdeki değer içeren ifadelerden oluşan bir ölçek hazırlanarak seçilmiş 
örneklem grubuna uygulanmıştır. B
yetiştirilmesi konusundaki ve sıradan insanların siyasal tutumları ve oy verme davranışları üzerindeki 
etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Değer, siyaset, haber, ekme kuramı,

 

  

                                                           
1 Bu çalışmada, TÜBİTAK SOBAG tarafından desteklenen 114K788 kodlu “2000’ler Türkiye’sinin Siyasal Değer Haritası: 
Siyasal Söylemler ve Siyasi Tercihler Arasındaki İlişkinin Değerler Açısından İncelenmesi” başlıklı araştırma projesi 
kapsamında elde edilen verilerden yararlanılmıştır.
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Siyasal Değerleri Topluma Ekme Aracı Olarak Haber: 2002, 2007 
Seçimleri Örneği1 

Doç.Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 

Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi  Gazetecilik Bölümü, 

Medya günümüzde bireylerin ve dolayısıyla toplumların düşüncelerini ve hayata bakış açılarını 
eme gücüne sahip bir araçtır. Bu çalışmada, medyanın siyasal değerlerin topluma 
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aracılık rolü üstlendiği araştırılmıştır. Değer kısaca, insanların kendilerini ve diğer insanları, olayları ve 
yaşadıkları dünyayı anlamak için kullandıkları kriterler olarak tanımlanabilir. Bu kriterler, bize seçenekler 
sunarak kendi inancımız, isteğimiz, doğrumuz, menfaatimiz çerçevesinde karar vermemizi bekleyen 

akından ilişkilidir. Bu çalışma ile insanların hayatı değerlendirirken kullandıkları kriterler 
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gündelik hayatlarında siyasete ilişkin düşüncelerini ve önceliklerini şekillendiren haber içeriklerinde 
gömülü olan değerlerin ekme etkisini ortaya çıkarmaya yönelik bir içerik analizi yapılmıştır. Bu 
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analiz edilmiştir. Ardından haberlerdeki değer içeren ifadelerden oluşan bir ölçek hazırlanarak seçilmiş 
örneklem grubuna uygulanmıştır. Böylece medya ve değer bağlantısı kurularak medyanın değerlerin 
yetiştirilmesi konusundaki ve sıradan insanların siyasal tutumları ve oy verme davranışları üzerindeki 
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News as a instrument of cultivating political values to the society: Sample as 
2002, 2007 and 2011 Elections

Abstract 

The media today is a tool with the power to shape and influence the thoughts and view of individuals and 
therefore societies. In this study, it will be investigated how the media takes the role of mediating the 
transfer of political values into society, it
preferences. Value can be briefly defined as the criteria people use to understand themselves and other 
people, events and the world they live in. These criteria are closely related to the poli
decide on our own beliefs, our wishes, our beliefs, our interests by offering options. Through this study, it 
will be tried to understand how values are used as criterions that people use as life evaluations, how they 
are collected through media and how they affect political preferences. George Gerbner's Theory of 
Cultivating is the theoretical background of our work, which is designed to reveal the influence of media 
on the cultivation of political values. Gerbner argued that in the 
1960s, the media generated attitudes affecting future choices and decisions, making it a widespread idea 
and tried to explain it through the perception of violence. Moving from Gerbner's theory, this study will 
conduct a content analysis to reveal the impact of the value embedded in news content that shapes 
political priorities and priorities in everyday life of ordinary people. In this context, the news about the 
political communication activities of the political act
elections on November 3, 2002, July 22, 2007 and June 12, 2011 in 
Şafak and Zaman newspapers will be analyzed in terms of values. Then a scale consisting of statements 
containing values in the news will be prepared and applied to the selected sample group. In this way, 
media and value connection will be established to try to understand the effect of media people on the 
political attitudes and voting behaviors of raising the val

Keywords: Value, politics, news, cultivation theory, political elections

 

GİRİŞ 

Türkiye’de son on beş yıldır seçmen tercihinin büyük ölçüde değişmediği ve oy verenlerin 
tercihlerinde ısrarlı oldukları görülmektedir. Toplumsal yaşamda oy verme davranışı açıklanmaya ya 
da anlaşılmaya çalışılırken pek çok değişkenin bu durumda etkili ola
tercihlerinde menfaatlerin, beklentilerin ön planda olması alışıldık bir durumdur, ancak daha 
derinlerde yatan nedenlere odaklanıldığında değerlerin tutumların oluşmasında ve davranışa 
dönüşmesinde önemli bir rol oynadığı görülec
ısrarla neden benzer bir siyasi tercihte ısrarcı olduğu sorusu yanıtı merakla beklenen bir sosyo
olgu haline gelmiştir. Bu çalışma; bahsi geçen soruya bilimsel yanıtlar bulmak üzere tasarlanmış 
“2000’ler Türkiye’sinin Siyasal Değer Haritası: Siyasal Söylemler ve Siyasi Tercihler Arasındaki 
İlişkinin Değerler Açısından İncelenmesi” başlıklı TÜBİTAK projesinden elde edilen verilerin 
Gerbner’in Ekme Kuramı çerçevesinde yeniden ele alınması ve tartışıl
hem bir içerik üreticisi hem de siyasetin ve kamuoyunun sahip olduğu ya da ürettiği içeriğin 
aktarıcısıdır. Dolayısıyla medya siyaset ve kamuoyu ilişkisi bu kurumların birbirlerine olan etkisi 
açısından pek çok kez ele alınmışt
davranışının şekillenmesinde, medya aracılığıyla aktarılan siyasetin değer yüklü söyleminin 
kamuoyunda ne şekilde karşılık bulduğudur.
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News as a instrument of cultivating political values to the society: Sample as 
2002, 2007 and 2011 Elections 

The media today is a tool with the power to shape and influence the thoughts and view of individuals and 
therefore societies. In this study, it will be investigated how the media takes the role of mediating the 
transfer of political values into society, its placement in the society and thus its influence on political 
preferences. Value can be briefly defined as the criteria people use to understand themselves and other 
people, events and the world they live in. These criteria are closely related to the politics that awaits us to 
decide on our own beliefs, our wishes, our beliefs, our interests by offering options. Through this study, it 
will be tried to understand how values are used as criterions that people use as life evaluations, how they 

hrough media and how they affect political preferences. George Gerbner's Theory of 
Cultivating is the theoretical background of our work, which is designed to reveal the influence of media 
on the cultivation of political values. Gerbner argued that in the Cultivating Theory he developed in the 
1960s, the media generated attitudes affecting future choices and decisions, making it a widespread idea 
and tried to explain it through the perception of violence. Moving from Gerbner's theory, this study will 

t a content analysis to reveal the impact of the value embedded in news content that shapes 
political priorities and priorities in everyday life of ordinary people. In this context, the news about the 
political communication activities of the political actors participating in the parliamentary general 
elections on November 3, 2002, July 22, 2007 and June 12, 2011 in Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah, Yeni 

newspapers will be analyzed in terms of values. Then a scale consisting of statements 
ing values in the news will be prepared and applied to the selected sample group. In this way, 

media and value connection will be established to try to understand the effect of media people on the 
political attitudes and voting behaviors of raising the values of the media. 
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Türkiye’de son on beş yıldır seçmen tercihinin büyük ölçüde değişmediği ve oy verenlerin 
tercihlerinde ısrarlı oldukları görülmektedir. Toplumsal yaşamda oy verme davranışı açıklanmaya ya 
da anlaşılmaya çalışılırken pek çok değişkenin bu durumda etkili olabileceği aşikârdır. Seçmen 
tercihlerinde menfaatlerin, beklentilerin ön planda olması alışıldık bir durumdur, ancak daha 
derinlerde yatan nedenlere odaklanıldığında değerlerin tutumların oluşmasında ve davranışa 
dönüşmesinde önemli bir rol oynadığı görülecektir. Bu kapsamda Türk seçmenin 2002 yılından beri 
ısrarla neden benzer bir siyasi tercihte ısrarcı olduğu sorusu yanıtı merakla beklenen bir sosyo
olgu haline gelmiştir. Bu çalışma; bahsi geçen soruya bilimsel yanıtlar bulmak üzere tasarlanmış 
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açısından pek çok kez ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında cevap aranan soru ise seçmen 
davranışının şekillenmesinde, medya aracılığıyla aktarılan siyasetin değer yüklü söyleminin 
kamuoyunda ne şekilde karşılık bulduğudur. 
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George Gerbner 1960’lı yıllarda Annenberg İletişim Okulu’nda Kültü
başlatmış ve Ekme Kuramını ilk olarak 1969 yılında “Kültürel Göstergelere Doğru: Kitle İletişimine 
Dâhil Kamusal Mesaj Sistemleri” adlı çalışmasında tanıtmıştır (Çığ, 2006: 14
çalışmasında Ekme düşüncesini, medya
incelenmesi için yapısal bir parça olarak geliştirmiş ve yaklaşımının mesaj sistemlerinin; toplulukların 
insan varoluşu, değerler ve gerçekler hakkındaki toplumsal yargılarıyla ekilen yapılar kavrayı
üzerine kurulduğunu belirtmiştir (2006: 33). Gerbner, kültürü kâinatın doğasını, onun nasıl 
yaratıldığını ve işlediğini ve onunla belirli bir zaman dilimi, yer ve toplum içinde doğru ve yanlış 
şekilde nasıl yaşayacağımızı anlatan hikâyeler toplamı olara
üçüncü hikâye türü olarak seçimler ve değerlerle ilgili olanları gösterir. Gerbner’e göre bu tip 
hikâyeler bize, “eğer şeylerin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği böyleyse, bunlar seçeneklerin ve benim, 
senin ne yapman konusunda düşündüğüm budur” şeklinde telkinde bulunurlar. Vaazlar, talimatlar ve 
reklamlar bu türden hikâyelerdir (Gerbner, 2006:24). Siyasal söylemlerin değer yüklü vaazlar olduğu 
düşünüldüğünde Gerbner’in medya içeriği eliyle uzun bir sürede gerçekleşe
görüşlerin topluma ekilmesinin mümkün olduğu tezinden hareketle seçmen tercihlerini neyin 
etkilediği sorusuna belli yanıtlar getirilebilir. Nitekim bu araştırmada 2002, 2007 ve 2011 milletvekili 
genel seçimlerinden önce siyasal aktörler
incelenmiş ve bu değerlerin toplumda nasıl karşılık bulduğunu anlamak üzere bir ölçek çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Böylece oy verenlerin tercihte bulunurken siyasetin değer dünyasıyla benzer bir 
çerçevede yer alıp almadıkları analiz edilebilmiştir.

Yöntem 

Bireyin toplumsallaşma sürecinde, insanları ve olayları anlamlandırmakta, iyi ve kötüye ya da doğru 
ve yanlışa ilişkin tercihlerde bulunabilmesinde değer kavramının önemi yadsınamaz (Köse, 2016: 
613). Nitekim alanyazının en önemli isimlerinden Schwartz’a göre de değerler, “insanların eylemlerini 
seçmek ve meşrulaştırmak, kendileri de dâhil olmak üzere insanları ve olayları değerlendirmek için 
kullandıkları kriterlerdir (1992: 1). Değerler, insanlar ve to
ve kötüyü, beğenilen ve beğenilmeyeni, doğru ve yanlışı belirleyen temel standartlardır. Kısacası 
toplumsal olarak paylaşılan düşünce ve inançlar ya da ilke ve idealler olarak değerler, o toplumun 
ortak duygu, düşünce, inanç, amaç, tercih ve kararlarını yansıtan bir referans çerçevesi oluşturmaktadır 
(Özlem, 2002:283). Siyaset çoğu kez birlik ve beraberlik çağrısı yapsa da aslında bir bölme ve yanına 
çekme işidir. Dolayısıyla bireylerin seçimde bulunmasına, tercih
yüklü söylemler geliştirir. Nitekim, çok sayıda bilim insanı da değerleri, siyasi ideolojilerin yapı taşları 
ve altında yatan ilkeler olarak görmekte ve insanların kişisel değerleri, siyasi meselelere ilişkin duygu 
ve inançlarının öncelik sırasına karar vermekte, siyasi kararlarını belirlemekte ve meşrulaştırmakta 
kullandığını belirtmektedir (Caprara vd., 2006; Schwartz vd., 2010). 

Seçim sonuçlarından hareketle, gerçekleşmiş davranışın nedenlerini değerler açısından inceley
siyasal tercihlerde etkili olan değer repertuarlarını belirlemeyi ve bunların medya aracılığıyla topluma 
ekilmesi ve yetiştirilmesine ilişkin bulgular elde ederek medya siyaset ve kamuoyu ilişkisini 
Gerbner’in Ekme kuramı çerçevesinde bir kez daha tar
nitel içerik analizi tercih edilmiştir. Çıkarsama esasına dayanan, mesajda gözlenen öğelerden hareketle 
bir yorum getirme amacını taşıyan, nesnel, sistematik ve nicel yolları içeren bir yöntem (Berelson, 
1952; Bilgin, 2006) olan içerik analiziyle Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan 4 üst düzey değer, 10 
temel ve 56 alt değer çerçevesinde bir nitel çözümleme gerçekleştirilmiştir. İki aşamalı bu 
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George Gerbner 1960’lı yıllarda Annenberg İletişim Okulu’nda Kültürel Göstergeler Projesi’ni 
başlatmış ve Ekme Kuramını ilk olarak 1969 yılında “Kültürel Göstergelere Doğru: Kitle İletişimine 
Dâhil Kamusal Mesaj Sistemleri” adlı çalışmasında tanıtmıştır (Çığ, 2006: 14-33). Gerbner, bu 
çalışmasında Ekme düşüncesini, medya etki ve anlayışındaki toplumsal mesajların uzun dönemli 
incelenmesi için yapısal bir parça olarak geliştirmiş ve yaklaşımının mesaj sistemlerinin; toplulukların 
insan varoluşu, değerler ve gerçekler hakkındaki toplumsal yargılarıyla ekilen yapılar kavrayı
üzerine kurulduğunu belirtmiştir (2006: 33). Gerbner, kültürü kâinatın doğasını, onun nasıl 
yaratıldığını ve işlediğini ve onunla belirli bir zaman dilimi, yer ve toplum içinde doğru ve yanlış 
şekilde nasıl yaşayacağımızı anlatan hikâyeler toplamı olarak tanımlar. Üç tür hikâyeden söz eder ve 
üçüncü hikâye türü olarak seçimler ve değerlerle ilgili olanları gösterir. Gerbner’e göre bu tip 
hikâyeler bize, “eğer şeylerin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği böyleyse, bunlar seçeneklerin ve benim, 

n konusunda düşündüğüm budur” şeklinde telkinde bulunurlar. Vaazlar, talimatlar ve 
reklamlar bu türden hikâyelerdir (Gerbner, 2006:24). Siyasal söylemlerin değer yüklü vaazlar olduğu 
düşünüldüğünde Gerbner’in medya içeriği eliyle uzun bir sürede gerçekleşecek de olsa belirli 
görüşlerin topluma ekilmesinin mümkün olduğu tezinden hareketle seçmen tercihlerini neyin 
etkilediği sorusuna belli yanıtlar getirilebilir. Nitekim bu araştırmada 2002, 2007 ve 2011 milletvekili 
genel seçimlerinden önce siyasal aktörlerin medyada yer bulan söylemleri değerler açısından 
incelenmiş ve bu değerlerin toplumda nasıl karşılık bulduğunu anlamak üzere bir ölçek çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Böylece oy verenlerin tercihte bulunurken siyasetin değer dünyasıyla benzer bir 

de yer alıp almadıkları analiz edilebilmiştir. 

Bireyin toplumsallaşma sürecinde, insanları ve olayları anlamlandırmakta, iyi ve kötüye ya da doğru 
ve yanlışa ilişkin tercihlerde bulunabilmesinde değer kavramının önemi yadsınamaz (Köse, 2016: 

itekim alanyazının en önemli isimlerinden Schwartz’a göre de değerler, “insanların eylemlerini 
seçmek ve meşrulaştırmak, kendileri de dâhil olmak üzere insanları ve olayları değerlendirmek için 
kullandıkları kriterlerdir (1992: 1). Değerler, insanlar ve toplumlar için arzu edilen ve edilmeyeni, iyi 
ve kötüyü, beğenilen ve beğenilmeyeni, doğru ve yanlışı belirleyen temel standartlardır. Kısacası 
toplumsal olarak paylaşılan düşünce ve inançlar ya da ilke ve idealler olarak değerler, o toplumun 

şünce, inanç, amaç, tercih ve kararlarını yansıtan bir referans çerçevesi oluşturmaktadır 
(Özlem, 2002:283). Siyaset çoğu kez birlik ve beraberlik çağrısı yapsa da aslında bir bölme ve yanına 
çekme işidir. Dolayısıyla bireylerin seçimde bulunmasına, tercihler yapmasına yönelik değerlerle 
yüklü söylemler geliştirir. Nitekim, çok sayıda bilim insanı da değerleri, siyasi ideolojilerin yapı taşları 
ve altında yatan ilkeler olarak görmekte ve insanların kişisel değerleri, siyasi meselelere ilişkin duygu 

larının öncelik sırasına karar vermekte, siyasi kararlarını belirlemekte ve meşrulaştırmakta 
kullandığını belirtmektedir (Caprara vd., 2006; Schwartz vd., 2010).  

Seçim sonuçlarından hareketle, gerçekleşmiş davranışın nedenlerini değerler açısından inceley
siyasal tercihlerde etkili olan değer repertuarlarını belirlemeyi ve bunların medya aracılığıyla topluma 
ekilmesi ve yetiştirilmesine ilişkin bulgular elde ederek medya siyaset ve kamuoyu ilişkisini 
Gerbner’in Ekme kuramı çerçevesinde bir kez daha tartışmayı amaçlayan bu çalışmada yöntem olarak 
nitel içerik analizi tercih edilmiştir. Çıkarsama esasına dayanan, mesajda gözlenen öğelerden hareketle 
bir yorum getirme amacını taşıyan, nesnel, sistematik ve nicel yolları içeren bir yöntem (Berelson, 

ilgin, 2006) olan içerik analiziyle Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan 4 üst düzey değer, 10 
temel ve 56 alt değer çerçevesinde bir nitel çözümleme gerçekleştirilmiştir. İki aşamalı bu 

rel Göstergeler Projesi’ni 
başlatmış ve Ekme Kuramını ilk olarak 1969 yılında “Kültürel Göstergelere Doğru: Kitle İletişimine 

33). Gerbner, bu 
etki ve anlayışındaki toplumsal mesajların uzun dönemli 

incelenmesi için yapısal bir parça olarak geliştirmiş ve yaklaşımının mesaj sistemlerinin; toplulukların 
insan varoluşu, değerler ve gerçekler hakkındaki toplumsal yargılarıyla ekilen yapılar kavrayışı 
üzerine kurulduğunu belirtmiştir (2006: 33). Gerbner, kültürü kâinatın doğasını, onun nasıl 
yaratıldığını ve işlediğini ve onunla belirli bir zaman dilimi, yer ve toplum içinde doğru ve yanlış 

k tanımlar. Üç tür hikâyeden söz eder ve 
üçüncü hikâye türü olarak seçimler ve değerlerle ilgili olanları gösterir. Gerbner’e göre bu tip 
hikâyeler bize, “eğer şeylerin ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği böyleyse, bunlar seçeneklerin ve benim, 

n konusunda düşündüğüm budur” şeklinde telkinde bulunurlar. Vaazlar, talimatlar ve 
reklamlar bu türden hikâyelerdir (Gerbner, 2006:24). Siyasal söylemlerin değer yüklü vaazlar olduğu 

cek de olsa belirli 
görüşlerin topluma ekilmesinin mümkün olduğu tezinden hareketle seçmen tercihlerini neyin 
etkilediği sorusuna belli yanıtlar getirilebilir. Nitekim bu araştırmada 2002, 2007 ve 2011 milletvekili 

in medyada yer bulan söylemleri değerler açısından 
incelenmiş ve bu değerlerin toplumda nasıl karşılık bulduğunu anlamak üzere bir ölçek çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Böylece oy verenlerin tercihte bulunurken siyasetin değer dünyasıyla benzer bir 

Bireyin toplumsallaşma sürecinde, insanları ve olayları anlamlandırmakta, iyi ve kötüye ya da doğru 
ve yanlışa ilişkin tercihlerde bulunabilmesinde değer kavramının önemi yadsınamaz (Köse, 2016: 

itekim alanyazının en önemli isimlerinden Schwartz’a göre de değerler, “insanların eylemlerini 
seçmek ve meşrulaştırmak, kendileri de dâhil olmak üzere insanları ve olayları değerlendirmek için 

plumlar için arzu edilen ve edilmeyeni, iyi 
ve kötüyü, beğenilen ve beğenilmeyeni, doğru ve yanlışı belirleyen temel standartlardır. Kısacası 
toplumsal olarak paylaşılan düşünce ve inançlar ya da ilke ve idealler olarak değerler, o toplumun 

şünce, inanç, amaç, tercih ve kararlarını yansıtan bir referans çerçevesi oluşturmaktadır 
(Özlem, 2002:283). Siyaset çoğu kez birlik ve beraberlik çağrısı yapsa da aslında bir bölme ve yanına 

ler yapmasına yönelik değerlerle 
yüklü söylemler geliştirir. Nitekim, çok sayıda bilim insanı da değerleri, siyasi ideolojilerin yapı taşları 
ve altında yatan ilkeler olarak görmekte ve insanların kişisel değerleri, siyasi meselelere ilişkin duygu 

larının öncelik sırasına karar vermekte, siyasi kararlarını belirlemekte ve meşrulaştırmakta 

Seçim sonuçlarından hareketle, gerçekleşmiş davranışın nedenlerini değerler açısından inceleyerek 
siyasal tercihlerde etkili olan değer repertuarlarını belirlemeyi ve bunların medya aracılığıyla topluma 
ekilmesi ve yetiştirilmesine ilişkin bulgular elde ederek medya siyaset ve kamuoyu ilişkisini 

tışmayı amaçlayan bu çalışmada yöntem olarak 
nitel içerik analizi tercih edilmiştir. Çıkarsama esasına dayanan, mesajda gözlenen öğelerden hareketle 
bir yorum getirme amacını taşıyan, nesnel, sistematik ve nicel yolları içeren bir yöntem (Berelson, 

ilgin, 2006) olan içerik analiziyle Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan 4 üst düzey değer, 10 
temel ve 56 alt değer çerçevesinde bir nitel çözümleme gerçekleştirilmiştir. İki aşamalı bu 
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araştırmanın sonraki ayağında ise nitel analizden elde edilen verilerde
Türkiye temsili örnekleme uygulanan 

Öncelikle Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan; değişime açıklık, kendini geliştirme, koruma ve 
kendini aşma başlıklı 4 üst düzey değerin siyasetin genel eği
başarı, güvenlik, uyum, gelenek, yardımseverlik, evrenselcilik başlıklı 10 temel değerin içerik 
analizinin kategorilerini, kendi amaçlarını belirleme, başarılı olmak, sosyal güç, dürüstlük, sorumluluk 
gibi 56 alt değerin ise analiz birimlerini oluşturduğu bir çözümleme yapılmıştır. Schwartz’ın 
geliştirdiği ve araştırmada kullanılan değer ölçeği aşağıdaki gibidir.

Şekil 1. 10 temel değerin özel boyutlar ve temel yönelimleri ile güdüsel süreci (Schwartz vd., 2014:9

Siyasal aktörlerin söylemlerine ulaşmak için; 
gazetelerinin baş sayfaları ve siyaset sayfalarında yer alan siyasal aktörlere ait konuşmalar 
incelenmiştir. Örneklem belirlenirken siyasal iletişim çalışm
1 aylık zaman diliminde analiz gerçekleştirilmiştir. 3 Kasım 2002 seçimi için 2 Ekim 
22 Temmuz 2007 seçimi için 21 Haziran 
11 Haziran 2011 tarihleri arasında yayımlanan ve örnekleme dâhil edilen gazeteler analiz edilmiştir. 
İçerik çözümlemesine seçim sonuçlarından hareketle dönem siyasetinde etkili olan mecliste temsil 
edilme hakkını kazanan tüm siyasi parti aktörleri ve bağımsız adayların söy

Medyada öne çıkarılan ve insanların siyasal aktörlere ait söylemlerdeki gömülü değerlere karşı tutum 
ve beklenti düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmanın ikinci ayağında Türkiye temsili örnekleme 
uygulanacak bir Siyasal Değer Ölçeği yer almaktadır. Böylece, medyanın siyasal değerleri ekme etkisi 
de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizi sonucunda tespit edilen değer öncelikleri, ölçekte yer 
alan ifade oranlarını belirlemiş, ölçekte yer alan madde havuzu medyadaki siy
dayanarak geliştirilmiştir. İki bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümü; yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu, 
anadil (etnik kimlik), bölge gibi temel demografik bilgilere ilişkin sorulara ayrılmış, ikinci bölümde 
ise değerlerin ölçülmesine yönelik ifadelere yer verilmiştir. Ulusal ölçekte temsili sağlamak amacıyla 
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araştırmanın sonraki ayağında ise nitel analizden elde edilen verilerden hareketle oluşturulan ve 
uygulanan Siyasal Değer Ölçeği yer almaktadır.  

Öncelikle Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan; değişime açıklık, kendini geliştirme, koruma ve 
kendini aşma başlıklı 4 üst düzey değerin siyasetin genel eğilimini, kendini yönetme, uyarım, haz, güç, 
başarı, güvenlik, uyum, gelenek, yardımseverlik, evrenselcilik başlıklı 10 temel değerin içerik 
analizinin kategorilerini, kendi amaçlarını belirleme, başarılı olmak, sosyal güç, dürüstlük, sorumluluk 

değerin ise analiz birimlerini oluşturduğu bir çözümleme yapılmıştır. Schwartz’ın 
geliştirdiği ve araştırmada kullanılan değer ölçeği aşağıdaki gibidir. 

 
Şekil 1. 10 temel değerin özel boyutlar ve temel yönelimleri ile güdüsel süreci (Schwartz vd., 2014:9

Siyasal aktörlerin söylemlerine ulaşmak için; Cumhuriyet, Hürriyet, Radikal, Zaman 
gazetelerinin baş sayfaları ve siyaset sayfalarında yer alan siyasal aktörlere ait konuşmalar 
incelenmiştir. Örneklem belirlenirken siyasal iletişim çalışmalarının yoğunlaştığı seçimler öncesindeki 
1 aylık zaman diliminde analiz gerçekleştirilmiştir. 3 Kasım 2002 seçimi için 2 Ekim – 
22 Temmuz 2007 seçimi için 21 Haziran – 21 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011 seçimi için 11 Mayıs 

arihleri arasında yayımlanan ve örnekleme dâhil edilen gazeteler analiz edilmiştir. 
İçerik çözümlemesine seçim sonuçlarından hareketle dönem siyasetinde etkili olan mecliste temsil 
edilme hakkını kazanan tüm siyasi parti aktörleri ve bağımsız adayların söylemleri dâhil edilmiştir.

Medyada öne çıkarılan ve insanların siyasal aktörlere ait söylemlerdeki gömülü değerlere karşı tutum 
ve beklenti düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmanın ikinci ayağında Türkiye temsili örnekleme 

Ölçeği yer almaktadır. Böylece, medyanın siyasal değerleri ekme etkisi 
de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizi sonucunda tespit edilen değer öncelikleri, ölçekte yer 
alan ifade oranlarını belirlemiş, ölçekte yer alan madde havuzu medyadaki siyasal söylem evrenine 
dayanarak geliştirilmiştir. İki bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümü; yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu, 
anadil (etnik kimlik), bölge gibi temel demografik bilgilere ilişkin sorulara ayrılmış, ikinci bölümde 

yönelik ifadelere yer verilmiştir. Ulusal ölçekte temsili sağlamak amacıyla 

n hareketle oluşturulan ve 

Öncelikle Schwartz Değer Ölçeği’nde yer alan; değişime açıklık, kendini geliştirme, koruma ve 
limini, kendini yönetme, uyarım, haz, güç, 

başarı, güvenlik, uyum, gelenek, yardımseverlik, evrenselcilik başlıklı 10 temel değerin içerik 
analizinin kategorilerini, kendi amaçlarını belirleme, başarılı olmak, sosyal güç, dürüstlük, sorumluluk 

değerin ise analiz birimlerini oluşturduğu bir çözümleme yapılmıştır. Schwartz’ın 

Şekil 1. 10 temel değerin özel boyutlar ve temel yönelimleri ile güdüsel süreci (Schwartz vd., 2014:904) 

Cumhuriyet, Hürriyet, Radikal, Zaman ve Yeni Şafak 
gazetelerinin baş sayfaları ve siyaset sayfalarında yer alan siyasal aktörlere ait konuşmalar 

alarının yoğunlaştığı seçimler öncesindeki 
 2 Kasım 2002, 

21 Temmuz 2007, 12 Haziran 2011 seçimi için 11 Mayıs – 
arihleri arasında yayımlanan ve örnekleme dâhil edilen gazeteler analiz edilmiştir. 

İçerik çözümlemesine seçim sonuçlarından hareketle dönem siyasetinde etkili olan mecliste temsil 
lemleri dâhil edilmiştir. 

Medyada öne çıkarılan ve insanların siyasal aktörlere ait söylemlerdeki gömülü değerlere karşı tutum 
ve beklenti düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bu araştırmanın ikinci ayağında Türkiye temsili örnekleme 

Ölçeği yer almaktadır. Böylece, medyanın siyasal değerleri ekme etkisi 
de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. İçerik analizi sonucunda tespit edilen değer öncelikleri, ölçekte yer 

asal söylem evrenine 
dayanarak geliştirilmiştir. İki bölümden oluşan ölçeğin ilk bölümü; yaş, cinsiyet, eğitim, gelir durumu, 
anadil (etnik kimlik), bölge gibi temel demografik bilgilere ilişkin sorulara ayrılmış, ikinci bölümde 

yönelik ifadelere yer verilmiştir. Ulusal ölçekte temsili sağlamak amacıyla 
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araştırmanın sınırlılıkları ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin nüfus 
büyüklüğü dikkate alınarak oluşturulan Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflan
baz alınarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini oy kullanma hakkına sahip 18 yaş üzeri Türkiye 
toplumu oluşturmaktadır ve Türkiye’yi % 95 güven aralığında ve +/
edeceği düşünülen 4268 katılımcıya Siyasal D
katılımcılara “tamamen katılıyorum”dan başlayıp “hiç katılmıyorum”a giden beş dereceli bir 
sınıflandırma sunulmuştur. Katılımcılara; “Yolsuzlukla mücadele edeceğine inandığım partiye oy 
veririm”, “Terör sorununu ekonomideki eşitsizliği azaltmak ve kalkınmayı sağlamak yoluyla 
çözmekten yana olan partiyi oyumla desteklerim”, “Özü sözü ve yaptığı bir olan siyasi lideri başarılı 
bulur, oyumla desteklerim” gibi kalkındırmacı, çözüm odaklı, icraat beklentisine
bir siyaset anlayışına yönelik tutumları ölçecek ifadelere ne oranda katıldıkları sorulmuştur. Böylece 
medya içeriği analiz edilerek siyasal aktörlerin hangi değerlere ne ölçüde vurgu yaptıkları ortaya 
konmuş ardından da değer yüklü po
medyanın ekme etkisi elde edilen bulgularla tespit edilmeye çalışılmıştır.

Bulgular    

İnsanların çevrelerinde meydana gelen olaylara ve gelişmelere göre kendilerini konumlandırırken 
kullandıkları referans çerçeveleri olarak değerler, siyasi tercihleri ve oy verme davranışını da 
etkilemektedir. Toplumda kabul gören değerlere seslenen siyasal söylemlerin ikna ediciliğinin yüksek 
olduğu düşüncesinden hareketle şekillendirilen bu çalışmada,
söylemlerinin sıradan insanlardaki karşılığı değerler açısından analiz edilmiştir. Zira medyadaki 
içerikler, siyasal söylemin ve dolayısıyla siyasetin belirlediği önceliklerin topluma yansıtılması ve 
benimsetilmesi açısından önemli bir araçtır. Bu nedenle araştırmada süreç içerisinde medyanın siyasal 
değerlerin topluma aktarılması, topluma ekilmesi ve yerleştirilmesi, siyasal tercihleri etkilemesi 
noktasında nasıl bir aracılık rolü üstlendiği ele alınmıştır. 

3 Kasım 2002 seçimi, yeni bir siyasi oluşum olarak 2001’de kurulan AKP’nin (Adalet ve Kalkınma 
Partisi) katıldığı ilk seçimde iktidara gelmesi açısından “kritik” bir seçim olarak değerlendirilebilir. 
2002 seçimi öncesinde partiler açısından genel bir durum değerlendi
ve siyasetin çok parçalı hale geldiği 2001 krizinin ardından geniş kitlelerin yıllarca oy verdikleri 
partilere küstüğü ve alternatif parti arayışlarının ağırlık kazandığı bir dönem olduğu görülmektedir 
(Köse ve Yılmaz, 2012: 241). Bu anlamda 2001 krizi sonrasında sorumluluğu geçmiş hükümetlere 
yükleyerek halka tatlı yarınlar vaat etmenin seçmen nezdinde bir inandırıcılığının kalmadığı 
görülmüştür. Çünkü sürekli krizler yaşayan ve bu krizlerin maliyetlerini işinden ve aşından o
ödeyen geniş kitleler, artık karşılarında sadece başkalarını eleştirerek karanlık tablolar çizmekle 
yetinmeyen samimi ve dürüst siyasetçiler görmek istemektedir. 18 partinin katıldığı 2002 seçimi, ülke 
gündemindeki iktisadi ve siyasi konulara ilişkin
seçmenin tepkisini oylarıyla gösterdiği bir seçim olma özelliği taşımaktadır. En sağdan en sola siyasal 
yelpazenin tüm renklerini yansıtan 18 siyasi partinin katıldığı 2002 seçiminde sadece iki parti yü
10’luk barajı aşarak parlamentoya temsilci gönderebilmiştir. AKP
parlamentodaki 550 sandalyenin 363’ünü alarak birinci parti olurken; CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)
oyların yüzde 19,40’ını alarak parlamentoda 178 sandalye elde etmiştir. Bunun sonucunda ise iki 
partili bir parlamento ortaya çıkmıştır.
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araştırmanın sınırlılıkları ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin nüfus 
büyüklüğü dikkate alınarak oluşturulan Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS
baz alınarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini oy kullanma hakkına sahip 18 yaş üzeri Türkiye 
toplumu oluşturmaktadır ve Türkiye’yi % 95 güven aralığında ve +/- % 1,5 hata payına göre temsil 
edeceği düşünülen 4268 katılımcıya Siyasal Değer Ölçeği uygulanmıştır. Örneklem grubunu oluşturan 
katılımcılara “tamamen katılıyorum”dan başlayıp “hiç katılmıyorum”a giden beş dereceli bir 
sınıflandırma sunulmuştur. Katılımcılara; “Yolsuzlukla mücadele edeceğine inandığım partiye oy 

sorununu ekonomideki eşitsizliği azaltmak ve kalkınmayı sağlamak yoluyla 
çözmekten yana olan partiyi oyumla desteklerim”, “Özü sözü ve yaptığı bir olan siyasi lideri başarılı 
bulur, oyumla desteklerim” gibi kalkındırmacı, çözüm odaklı, icraat beklentisine cevap veren, dürüst 
bir siyaset anlayışına yönelik tutumları ölçecek ifadelere ne oranda katıldıkları sorulmuştur. Böylece 
medya içeriği analiz edilerek siyasal aktörlerin hangi değerlere ne ölçüde vurgu yaptıkları ortaya 
konmuş ardından da değer yüklü politik iletilerin toplumdaki karşılığı alan araştırmasıyla saptanmış ve 
medyanın ekme etkisi elde edilen bulgularla tespit edilmeye çalışılmıştır. 

İnsanların çevrelerinde meydana gelen olaylara ve gelişmelere göre kendilerini konumlandırırken 
llandıkları referans çerçeveleri olarak değerler, siyasi tercihleri ve oy verme davranışını da 

etkilemektedir. Toplumda kabul gören değerlere seslenen siyasal söylemlerin ikna ediciliğinin yüksek 
olduğu düşüncesinden hareketle şekillendirilen bu çalışmada, siyasal aktörlerin medyaya yansıyan 
söylemlerinin sıradan insanlardaki karşılığı değerler açısından analiz edilmiştir. Zira medyadaki 
içerikler, siyasal söylemin ve dolayısıyla siyasetin belirlediği önceliklerin topluma yansıtılması ve 

ından önemli bir araçtır. Bu nedenle araştırmada süreç içerisinde medyanın siyasal 
değerlerin topluma aktarılması, topluma ekilmesi ve yerleştirilmesi, siyasal tercihleri etkilemesi 
noktasında nasıl bir aracılık rolü üstlendiği ele alınmıştır.  

2 seçimi, yeni bir siyasi oluşum olarak 2001’de kurulan AKP’nin (Adalet ve Kalkınma 
Partisi) katıldığı ilk seçimde iktidara gelmesi açısından “kritik” bir seçim olarak değerlendirilebilir. 
2002 seçimi öncesinde partiler açısından genel bir durum değerlendirmesi yapıldığında; ekonominin 
ve siyasetin çok parçalı hale geldiği 2001 krizinin ardından geniş kitlelerin yıllarca oy verdikleri 
partilere küstüğü ve alternatif parti arayışlarının ağırlık kazandığı bir dönem olduğu görülmektedir 

241). Bu anlamda 2001 krizi sonrasında sorumluluğu geçmiş hükümetlere 
yükleyerek halka tatlı yarınlar vaat etmenin seçmen nezdinde bir inandırıcılığının kalmadığı 
görülmüştür. Çünkü sürekli krizler yaşayan ve bu krizlerin maliyetlerini işinden ve aşından o
ödeyen geniş kitleler, artık karşılarında sadece başkalarını eleştirerek karanlık tablolar çizmekle 
yetinmeyen samimi ve dürüst siyasetçiler görmek istemektedir. 18 partinin katıldığı 2002 seçimi, ülke 
gündemindeki iktisadi ve siyasi konulara ilişkin farklı söylemlerin dile getirildiği bir seçim değil, 
seçmenin tepkisini oylarıyla gösterdiği bir seçim olma özelliği taşımaktadır. En sağdan en sola siyasal 
yelpazenin tüm renklerini yansıtan 18 siyasi partinin katıldığı 2002 seçiminde sadece iki parti yü
10’luk barajı aşarak parlamentoya temsilci gönderebilmiştir. AKP, oyların yüzde 34,26’sını ve 
parlamentodaki 550 sandalyenin 363’ünü alarak birinci parti olurken; CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)

parlamentoda 178 sandalye elde etmiştir. Bunun sonucunda ise iki 
partili bir parlamento ortaya çıkmıştır. 

araştırmanın sınırlılıkları ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin nüfus 
dırması (İBBS-1) 

baz alınarak belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini oy kullanma hakkına sahip 18 yaş üzeri Türkiye 
% 1,5 hata payına göre temsil 

eğer Ölçeği uygulanmıştır. Örneklem grubunu oluşturan 
katılımcılara “tamamen katılıyorum”dan başlayıp “hiç katılmıyorum”a giden beş dereceli bir 
sınıflandırma sunulmuştur. Katılımcılara; “Yolsuzlukla mücadele edeceğine inandığım partiye oy 

sorununu ekonomideki eşitsizliği azaltmak ve kalkınmayı sağlamak yoluyla 
çözmekten yana olan partiyi oyumla desteklerim”, “Özü sözü ve yaptığı bir olan siyasi lideri başarılı 

cevap veren, dürüst 
bir siyaset anlayışına yönelik tutumları ölçecek ifadelere ne oranda katıldıkları sorulmuştur. Böylece 
medya içeriği analiz edilerek siyasal aktörlerin hangi değerlere ne ölçüde vurgu yaptıkları ortaya 

litik iletilerin toplumdaki karşılığı alan araştırmasıyla saptanmış ve 

İnsanların çevrelerinde meydana gelen olaylara ve gelişmelere göre kendilerini konumlandırırken 
llandıkları referans çerçeveleri olarak değerler, siyasi tercihleri ve oy verme davranışını da 

etkilemektedir. Toplumda kabul gören değerlere seslenen siyasal söylemlerin ikna ediciliğinin yüksek 
siyasal aktörlerin medyaya yansıyan 

söylemlerinin sıradan insanlardaki karşılığı değerler açısından analiz edilmiştir. Zira medyadaki 
içerikler, siyasal söylemin ve dolayısıyla siyasetin belirlediği önceliklerin topluma yansıtılması ve 

ından önemli bir araçtır. Bu nedenle araştırmada süreç içerisinde medyanın siyasal 
değerlerin topluma aktarılması, topluma ekilmesi ve yerleştirilmesi, siyasal tercihleri etkilemesi 

2 seçimi, yeni bir siyasi oluşum olarak 2001’de kurulan AKP’nin (Adalet ve Kalkınma 
Partisi) katıldığı ilk seçimde iktidara gelmesi açısından “kritik” bir seçim olarak değerlendirilebilir. 

rmesi yapıldığında; ekonominin 
ve siyasetin çok parçalı hale geldiği 2001 krizinin ardından geniş kitlelerin yıllarca oy verdikleri 
partilere küstüğü ve alternatif parti arayışlarının ağırlık kazandığı bir dönem olduğu görülmektedir 

241). Bu anlamda 2001 krizi sonrasında sorumluluğu geçmiş hükümetlere 
yükleyerek halka tatlı yarınlar vaat etmenin seçmen nezdinde bir inandırıcılığının kalmadığı 
görülmüştür. Çünkü sürekli krizler yaşayan ve bu krizlerin maliyetlerini işinden ve aşından olarak 
ödeyen geniş kitleler, artık karşılarında sadece başkalarını eleştirerek karanlık tablolar çizmekle 
yetinmeyen samimi ve dürüst siyasetçiler görmek istemektedir. 18 partinin katıldığı 2002 seçimi, ülke 

farklı söylemlerin dile getirildiği bir seçim değil, 
seçmenin tepkisini oylarıyla gösterdiği bir seçim olma özelliği taşımaktadır. En sağdan en sola siyasal 
yelpazenin tüm renklerini yansıtan 18 siyasi partinin katıldığı 2002 seçiminde sadece iki parti yüzde 

, oyların yüzde 34,26’sını ve 
parlamentodaki 550 sandalyenin 363’ünü alarak birinci parti olurken; CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), 

parlamentoda 178 sandalye elde etmiştir. Bunun sonucunda ise iki 
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3 Kasım 2002 seçimine çok sayıda parti katılmakla birlikte bu çalışmada, AKP, CHP, DYP (Doğru 
Yol Partisi), GP (Genç Parti) ve MHP’ye (Milliyetçi Hare
söylemleri değerler açısından analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda siyasal aktörlerin 
söylemlerinde öne çıkan ve dönemin genel özelliklerini de doğrudan yansıtan ilk 3 alt değerin kendi 
amaçlarını belirlemek, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak şeklinde sıralandığı görülmüştür. 2002 
seçiminde siyasal aktörlerin söylemlerinde öne çıkan ilk 10 alt değer aşağıdaki gibidir.

Şekil 2. 2002 seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf 

Türkiye 2000’lere; yüksek enflasyon, ekonomik durgunluk, artan iç ve dış borç, işsizlik gibi ekonomik 
göstergelerdeki olumsuzlukların birleşimi sonucunda etkisini her geçen gün daha da artıran iktisadi bir 
krizle girmiştir. Bu nedenle 2002 seçiminin temel belirleyicisi ekonomik krizin etkisiyle toplumda 
ortaya çıkan değersizlik duygusunun ve güven bunalımının yaygınlaşması olmuştur. Böyle bir ortamda 
siyasi partilerin, 3 Kasım için hazırladıkları seçim bildirgelerinde ve 
son yıllarda Türkiye’nin değişmeyen gündemi haline gelen yolsuzluklarla mücadele etmeyi amaç 
edinen dürüst, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir iktidar olma sözü verdikleri tespit edilmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu dönemsel
Temmuz 2007 milletvekili seçiminde belirleyici olan etkenlerden ilki “Cumhurbaşkanlığı seçimi”dir. 
Mevcut siyasal iktidarın cumhurbaşkanını seçememesi üzerine TBMM’de başlayan gerginlik, kısa 
sürede toplumun değişik katmanlarına da yansımış ve cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma 
sağlanamaması tartışmaları körüklemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde gündeme gelen “salt 
çoğunluk” tartışması ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucunda m
“367 şart” kararı üzerine AKP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Gül’ün seçilememesi, erken genel 
seçime giden yolu açmıştır. Böylece Kasım 2007’de yapılması planlanan seçimin Temmuz 2007’de 
yapılmasına karar verilmiştir. Cumhurbaşkanını ye
toplumda biriken gerilimin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Bunun sonucunda Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük şehirlerde temel çerçevesini laik
yapılmıştır. Bu mitinglerde verilen mesajlar yanında muhalefet partilerinin bu mitinglere verdikleri 
açık destek, toplumdaki kamplaşmayı gözle görünür hale getirmiştir. Bu kutuplaşmaların sonucunda 
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3 Kasım 2002 seçimine çok sayıda parti katılmakla birlikte bu çalışmada, AKP, CHP, DYP (Doğru 
Yol Partisi), GP (Genç Parti) ve MHP’ye (Milliyetçi Hareket Partisi) mensup siyasal aktörlerin 
söylemleri değerler açısından analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda siyasal aktörlerin 
söylemlerinde öne çıkan ve dönemin genel özelliklerini de doğrudan yansıtan ilk 3 alt değerin kendi 

lemek, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak şeklinde sıralandığı görülmüştür. 2002 
seçiminde siyasal aktörlerin söylemlerinde öne çıkan ilk 10 alt değer aşağıdaki gibidir. 

Şekil 2. 2002 seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer

2000’lere; yüksek enflasyon, ekonomik durgunluk, artan iç ve dış borç, işsizlik gibi ekonomik 
göstergelerdeki olumsuzlukların birleşimi sonucunda etkisini her geçen gün daha da artıran iktisadi bir 

ir. Bu nedenle 2002 seçiminin temel belirleyicisi ekonomik krizin etkisiyle toplumda 
ortaya çıkan değersizlik duygusunun ve güven bunalımının yaygınlaşması olmuştur. Böyle bir ortamda 
siyasi partilerin, 3 Kasım için hazırladıkları seçim bildirgelerinde ve siyasal iletişim çalışmalarında 
son yıllarda Türkiye’nin değişmeyen gündemi haline gelen yolsuzluklarla mücadele etmeyi amaç 
edinen dürüst, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir iktidar olma sözü verdikleri tespit edilmiştir.

Ülkenin içinde bulunduğu dönemsel özellikler seçim sonuçları üzerinde doğrudan etkilidir. 22 
Temmuz 2007 milletvekili seçiminde belirleyici olan etkenlerden ilki “Cumhurbaşkanlığı seçimi”dir. 
Mevcut siyasal iktidarın cumhurbaşkanını seçememesi üzerine TBMM’de başlayan gerginlik, kısa 

de toplumun değişik katmanlarına da yansımış ve cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma 
sağlanamaması tartışmaları körüklemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde gündeme gelen “salt 
çoğunluk” tartışması ve CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması sonucunda mahkemenin verdiği 
“367 şart” kararı üzerine AKP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Gül’ün seçilememesi, erken genel 
seçime giden yolu açmıştır. Böylece Kasım 2007’de yapılması planlanan seçimin Temmuz 2007’de 
yapılmasına karar verilmiştir. Cumhurbaşkanını yeni meclis-eski meclis seçecek anlaşmazlığı 
toplumda biriken gerilimin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Bunun sonucunda Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük şehirlerde temel çerçevesini laik-antilaik karşıtlığının oluşturduğu mitingler 

tinglerde verilen mesajlar yanında muhalefet partilerinin bu mitinglere verdikleri 
açık destek, toplumdaki kamplaşmayı gözle görünür hale getirmiştir. Bu kutuplaşmaların sonucunda 
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3 Kasım 2002 seçimine çok sayıda parti katılmakla birlikte bu çalışmada, AKP, CHP, DYP (Doğru 
ket Partisi) mensup siyasal aktörlerin 

söylemleri değerler açısından analiz edilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda siyasal aktörlerin 
söylemlerinde öne çıkan ve dönemin genel özelliklerini de doğrudan yansıtan ilk 3 alt değerin kendi 

lemek, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak şeklinde sıralandığı görülmüştür. 2002 

 
yaptıkları 10 değer 

2000’lere; yüksek enflasyon, ekonomik durgunluk, artan iç ve dış borç, işsizlik gibi ekonomik 
göstergelerdeki olumsuzlukların birleşimi sonucunda etkisini her geçen gün daha da artıran iktisadi bir 

ir. Bu nedenle 2002 seçiminin temel belirleyicisi ekonomik krizin etkisiyle toplumda 
ortaya çıkan değersizlik duygusunun ve güven bunalımının yaygınlaşması olmuştur. Böyle bir ortamda 

siyasal iletişim çalışmalarında 
son yıllarda Türkiye’nin değişmeyen gündemi haline gelen yolsuzluklarla mücadele etmeyi amaç 
edinen dürüst, güvenilir ve sorumluluk sahibi bir iktidar olma sözü verdikleri tespit edilmiştir. 

özellikler seçim sonuçları üzerinde doğrudan etkilidir. 22 
Temmuz 2007 milletvekili seçiminde belirleyici olan etkenlerden ilki “Cumhurbaşkanlığı seçimi”dir. 
Mevcut siyasal iktidarın cumhurbaşkanını seçememesi üzerine TBMM’de başlayan gerginlik, kısa 

de toplumun değişik katmanlarına da yansımış ve cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşma 
sağlanamaması tartışmaları körüklemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde gündeme gelen “salt 

ahkemenin verdiği 
“367 şart” kararı üzerine AKP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Abdullah Gül’ün seçilememesi, erken genel 
seçime giden yolu açmıştır. Böylece Kasım 2007’de yapılması planlanan seçimin Temmuz 2007’de 

eski meclis seçecek anlaşmazlığı 
toplumda biriken gerilimin ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. Bunun sonucunda Ankara, İstanbul ve 

antilaik karşıtlığının oluşturduğu mitingler 
tinglerde verilen mesajlar yanında muhalefet partilerinin bu mitinglere verdikleri 

açık destek, toplumdaki kamplaşmayı gözle görünür hale getirmiştir. Bu kutuplaşmaların sonucunda 
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ise 2007 seçimleri öncesinde merkez sağda ve merkez solda güç birliği arayış
kesimde de amaç, AKP iktidarına karşı güçlü bir muhalefet oluşturabilmektir. Bu kamplaşma 
sonucunda ANAP ve DYP’nin “Demokrat Parti” çatısı altında birleşmeleri ve sonra da sürpriz şekilde 
ayrılmaları, DSP’nin seçime kendi başın
benzer şekilde Hür Parti’nin CHP’ye katılması gibi farklı ve beklenmedik gelişmeler yaşanmıştır. 
2007 seçiminin bir diğer özelliği ise bağımsız aday sayısındaki büyük artıştır (Tuncer, 2007: 140;
Köse, 2016). 78 farklı ilde 700 bağımsız aday milletvekilliği için yarışmıştır. 2007 seçimi öncesinde 
siyasal ve toplumsal bir durum değerlendirmesi yapıldığında; Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin 
arttığı, bölgesel ve küresel gelişmelerin kamuoyunda end
iktidar krizi ve koalisyon ihtimali karşısında çare olarak tek parti iktidarının devamını ve siyasal 
istikrarı öncelikli hedef olarak görmüştür. 

Geçmişte, özellikle 70’lerde ve 90’larda yaşanan koalisyon hükümet
parti iktidarına yönelik isteği güçlendirmiştir. Böylesi bir siyasi atmosferde girilen 22 Temmuz seçimi 
sonucunda 5 yıldır iktidarda olan AKP, oylarını artırarak seçimden birinci parti olarak çıkmayı 
başarmıştır. Türkiye’de yapılan seçimlerde iktidar partisinin oylarının bir sonraki seçimde çoğunlukla 
düştüğü gözlenmektedir. “İktidar yıpranması” olarak yorumlanan bu durumun istisnalarından biri olan 
22 Temmuz seçimlerinde AKP, iktidarda iken oylarını artırmayı başararak, bir an
toplumsal desteği ortaya koymuştur. 2002 seçimi sonrasında TBMM, AKP ve CHP 
milletvekillerinden oluşan ikili bir yapıya bürünmüşken, 2007 seçimi sonrasında Meclis’e giren siyasi 
parti sayısı 7 olmuştur. Böylece 2002 seçimlerinin aksine, b
geniş bir yelpazede temsil edilebilme olanağı doğmuştur. 

Çalışma kapsamında AKP, CHP, DP (Demokrat Parti), GP, MHP, SP (Saadet Partisi) ve 
Bağımsızlar’ın gazetelere yansıyan siyasal söylemleri değerler çerçevesinde ana
seçiminin genel olarak hangi değerler etrafında kurgulandığını ortaya çıkarmak üzere yaptığımız 
analiz sonuçlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Aşağıda 2007 seçiminde en fazla başvurulan 10 alt 
değer yer almaktadır.  

Şekil 3. 2007 seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer

Bu inceleme sonucunda 2007 seçiminde genel olarak kendi amaçlarını belirlemek, başarılı olmak ve 
sorumluluk sahibi olmak alt değerlerine sıklıkla atıf yapıldığı ortaya çıkmışt
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ise 2007 seçimleri öncesinde merkez sağda ve merkez solda güç birliği arayışları öne çıkmıştır. Her iki 
kesimde de amaç, AKP iktidarına karşı güçlü bir muhalefet oluşturabilmektir. Bu kamplaşma 
sonucunda ANAP ve DYP’nin “Demokrat Parti” çatısı altında birleşmeleri ve sonra da sürpriz şekilde 
ayrılmaları, DSP’nin seçime kendi başına girmekten vazgeçip CHP çatısı altında girme kararı alması, 
benzer şekilde Hür Parti’nin CHP’ye katılması gibi farklı ve beklenmedik gelişmeler yaşanmıştır. 
2007 seçiminin bir diğer özelliği ise bağımsız aday sayısındaki büyük artıştır (Tuncer, 2007: 140;
Köse, 2016). 78 farklı ilde 700 bağımsız aday milletvekilliği için yarışmıştır. 2007 seçimi öncesinde 
siyasal ve toplumsal bir durum değerlendirmesi yapıldığında; Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin 
arttığı, bölgesel ve küresel gelişmelerin kamuoyunda endişe yarattığı bir süreçte toplum, olası bir 
iktidar krizi ve koalisyon ihtimali karşısında çare olarak tek parti iktidarının devamını ve siyasal 
istikrarı öncelikli hedef olarak görmüştür.  

Geçmişte, özellikle 70’lerde ve 90’larda yaşanan koalisyon hükümetleri deneyimi, kamuoyunda tek 
parti iktidarına yönelik isteği güçlendirmiştir. Böylesi bir siyasi atmosferde girilen 22 Temmuz seçimi 
sonucunda 5 yıldır iktidarda olan AKP, oylarını artırarak seçimden birinci parti olarak çıkmayı 

pılan seçimlerde iktidar partisinin oylarının bir sonraki seçimde çoğunlukla 
düştüğü gözlenmektedir. “İktidar yıpranması” olarak yorumlanan bu durumun istisnalarından biri olan 
22 Temmuz seçimlerinde AKP, iktidarda iken oylarını artırmayı başararak, bir anlamda arkasındaki 
toplumsal desteği ortaya koymuştur. 2002 seçimi sonrasında TBMM, AKP ve CHP 
milletvekillerinden oluşan ikili bir yapıya bürünmüşken, 2007 seçimi sonrasında Meclis’e giren siyasi 
parti sayısı 7 olmuştur. Böylece 2002 seçimlerinin aksine, bu kez seçmenlerin Millet Meclisi’nde 
geniş bir yelpazede temsil edilebilme olanağı doğmuştur.  

Çalışma kapsamında AKP, CHP, DP (Demokrat Parti), GP, MHP, SP (Saadet Partisi) ve 
Bağımsızlar’ın gazetelere yansıyan siyasal söylemleri değerler çerçevesinde analiz edilmiştir. 2007 
seçiminin genel olarak hangi değerler etrafında kurgulandığını ortaya çıkarmak üzere yaptığımız 
analiz sonuçlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Aşağıda 2007 seçiminde en fazla başvurulan 10 alt 

seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer

Bu inceleme sonucunda 2007 seçiminde genel olarak kendi amaçlarını belirlemek, başarılı olmak ve 
sorumluluk sahibi olmak alt değerlerine sıklıkla atıf yapıldığı ortaya çıkmıştır. İkna sanatı olarak 
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ları öne çıkmıştır. Her iki 
kesimde de amaç, AKP iktidarına karşı güçlü bir muhalefet oluşturabilmektir. Bu kamplaşma 
sonucunda ANAP ve DYP’nin “Demokrat Parti” çatısı altında birleşmeleri ve sonra da sürpriz şekilde 

a girmekten vazgeçip CHP çatısı altında girme kararı alması, 
benzer şekilde Hür Parti’nin CHP’ye katılması gibi farklı ve beklenmedik gelişmeler yaşanmıştır. 
2007 seçiminin bir diğer özelliği ise bağımsız aday sayısındaki büyük artıştır (Tuncer, 2007: 140; 
Köse, 2016). 78 farklı ilde 700 bağımsız aday milletvekilliği için yarışmıştır. 2007 seçimi öncesinde 
siyasal ve toplumsal bir durum değerlendirmesi yapıldığında; Türkiye’ye yönelik terör tehdidinin 

işe yarattığı bir süreçte toplum, olası bir 
iktidar krizi ve koalisyon ihtimali karşısında çare olarak tek parti iktidarının devamını ve siyasal 

leri deneyimi, kamuoyunda tek 
parti iktidarına yönelik isteği güçlendirmiştir. Böylesi bir siyasi atmosferde girilen 22 Temmuz seçimi 
sonucunda 5 yıldır iktidarda olan AKP, oylarını artırarak seçimden birinci parti olarak çıkmayı 

pılan seçimlerde iktidar partisinin oylarının bir sonraki seçimde çoğunlukla 
düştüğü gözlenmektedir. “İktidar yıpranması” olarak yorumlanan bu durumun istisnalarından biri olan 

lamda arkasındaki 
toplumsal desteği ortaya koymuştur. 2002 seçimi sonrasında TBMM, AKP ve CHP 
milletvekillerinden oluşan ikili bir yapıya bürünmüşken, 2007 seçimi sonrasında Meclis’e giren siyasi 

u kez seçmenlerin Millet Meclisi’nde 

Çalışma kapsamında AKP, CHP, DP (Demokrat Parti), GP, MHP, SP (Saadet Partisi) ve 
liz edilmiştir. 2007 

seçiminin genel olarak hangi değerler etrafında kurgulandığını ortaya çıkarmak üzere yaptığımız 
analiz sonuçlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Aşağıda 2007 seçiminde en fazla başvurulan 10 alt 

 

seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer 

Bu inceleme sonucunda 2007 seçiminde genel olarak kendi amaçlarını belirlemek, başarılı olmak ve 
ır. İkna sanatı olarak 
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siyasette, bir işin gerçekleştirilmesi için verilen söz ve ortaya konan plan olarak vaatlerin seçmenin 
gündelik hayatında somut karşılığı olması nedeniyle ikna ediciliği yüksektir. Siyasal aktörler de 
seçmenin ekonomideki hassasiyetl
söylemlerine taşımışlardır. 

12 Haziran 2011 seçimi, Yeni Anayasa tartışmalarıyla aslında yeni anayasanın hangi siyasal
kesimin öncülüğünde yapılacağı sorusunun gölgesinde yaşanan bir s
yönüyle de Türk siyasal yaşamındaki önemli seçimlerden biri olarak anılmaktadır. Dönemin genel 
resmini ortaya koyacak gelişmeler ise şöyle sıralanmaktadır; 2010 yılında gerçekleşen 12 Eylül 
Anayasa referandumu ve bu referandumun ar
süreci; bürokrasinin gücünü ve yetki alanlarını sınırlamaya yönelik gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelerin ardından seçimlere gidiliyor olması; ana muhalefet partisi CHP’de kaset skandalları 
nedeniyle yaşanan karmaşık lider değişimi ve sonrasında MHP’de de benzer bir sürecin yaşanması 
neticesinde siyasete dışarıdan yapılan müdahalelere karşı kamuoyunda oluşan tepki; ülkedeki 
demokratikleşme çabaları sonucunda tartışılan Kürt meselesinin çözümüne yönelik baş
Süreci” gibi (Özhan, Ete ve Bölme, 2011). 

Ülke içindeki önemli gelişmeler ve tartışmalar kadar bölge ve dünyada yaşanan gelişmeler de 2011 
seçimi üzerinde etkilidir. Bunların başında 2010’da Tunus’ta başlayan, ardından bütün Ortadoğu’yu 
etkisi altına alan ve Arap Baharı olarak adlandırılan değişim dalgası sayılabilir. Arap dünyasında esen 
bu değişim rüzgârları, Türkiye’de AKP örneğiyle yaşanan gelişmelerin hem toplumsal kalkışmaların 
yaşandığı ülkelerde hem de Batı’da “Türkiye modeli” olara
Partiler açısından bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse; ana muhalefet partisi konumundaki 
CHP, tartışmalı lider değişimin ardından yeni siyasi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile “Yeni Türkiye” 
tartışmalarına “Yeni CHP” söylemiyle müdahil olmaya çalışmıştır. CHP yeni lideri ile farklı bir 
görünüm sergilemeye çalışsa da temelde eski ile yeni söylem arasına sıkışan bir siyasi parti görünümü 
vermiştir. 12 Eylül referandumu sürecinde “Kürt Meselesi” ve “Demokratik Açıl
verdiği tepkilerin toplumsal karşılığının sınırlı olduğunu anlayan MHP, 12 Haziran seçimlerine ise 
CHP’de lider değişikliğiyle sonuçlanan kaset skandallarının bir benzerini yaşayarak girmiştir. 
Dolayısıyla MHP’nin seçim çalışmalarının te
eleştirileri karşılama çabası ağır basmaktadır. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ülkedeki yüzde 10’luk 
seçim barajı dolayısıyla 12 Haziran’a bağımsız adaylarla katılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 
“Kürt Meselesi” ile açıkça yüzleşilmeye çalışıldığı görece demokratik bir ortamda adaylar, belli bir 
siyasi program ve gelecek vaadinden ziyade “Kürt Meselesi” üzerinden mecliste var olma hedefiyle 
2011 seçim çalışmalarını yürütmüştür (Özhan, Ete ve Bölme, 2011
olduğu üçüncü genel seçimlerden de açık ara zaferle çıkarak “hâkim parti” algısını yerleştirmek 
amacıyla siyasal çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Nitekim AKP’nin oy oranını yüzde 50 düzeyine 
çıkarmasından hareketle alınan s
göstermektedir.  

Araştırma kapsamında AKP, CHP, MHP, SP ve Bağımsızlar’ın gazetelere yansıyan siyasal söylemleri 
değerler çerçevesinde analiz edildiğinde 12 Haziran seçimlerinin dürüstlük, başarılı olm
amaçlarını belirlemek alt değerlerinin öne çıktığı bir seçim dönemi olduğu tespit edilmiştir. 
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siyasette, bir işin gerçekleştirilmesi için verilen söz ve ortaya konan plan olarak vaatlerin seçmenin 
gündelik hayatında somut karşılığı olması nedeniyle ikna ediciliği yüksektir. Siyasal aktörler de 
seçmenin ekonomideki hassasiyetlerine göre önerilerini, plan ve projelerini şekillendirmiş ve 

12 Haziran 2011 seçimi, Yeni Anayasa tartışmalarıyla aslında yeni anayasanın hangi siyasal
kesimin öncülüğünde yapılacağı sorusunun gölgesinde yaşanan bir seçim dönemi olmuştur. Bu 
yönüyle de Türk siyasal yaşamındaki önemli seçimlerden biri olarak anılmaktadır. Dönemin genel 
resmini ortaya koyacak gelişmeler ise şöyle sıralanmaktadır; 2010 yılında gerçekleşen 12 Eylül 
Anayasa referandumu ve bu referandumun ardından tartışılmaya başlanan “Yeni Türkiye”nin inşa 
süreci; bürokrasinin gücünü ve yetki alanlarını sınırlamaya yönelik gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelerin ardından seçimlere gidiliyor olması; ana muhalefet partisi CHP’de kaset skandalları 

nan karmaşık lider değişimi ve sonrasında MHP’de de benzer bir sürecin yaşanması 
neticesinde siyasete dışarıdan yapılan müdahalelere karşı kamuoyunda oluşan tepki; ülkedeki 
demokratikleşme çabaları sonucunda tartışılan Kürt meselesinin çözümüne yönelik baş
Süreci” gibi (Özhan, Ete ve Bölme, 2011).  

Ülke içindeki önemli gelişmeler ve tartışmalar kadar bölge ve dünyada yaşanan gelişmeler de 2011 
seçimi üzerinde etkilidir. Bunların başında 2010’da Tunus’ta başlayan, ardından bütün Ortadoğu’yu 

kisi altına alan ve Arap Baharı olarak adlandırılan değişim dalgası sayılabilir. Arap dünyasında esen 
bu değişim rüzgârları, Türkiye’de AKP örneğiyle yaşanan gelişmelerin hem toplumsal kalkışmaların 
yaşandığı ülkelerde hem de Batı’da “Türkiye modeli” olarak tartışılmasını beraberinde getirmiştir. 
Partiler açısından bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse; ana muhalefet partisi konumundaki 
CHP, tartışmalı lider değişimin ardından yeni siyasi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile “Yeni Türkiye” 

i CHP” söylemiyle müdahil olmaya çalışmıştır. CHP yeni lideri ile farklı bir 
görünüm sergilemeye çalışsa da temelde eski ile yeni söylem arasına sıkışan bir siyasi parti görünümü 
vermiştir. 12 Eylül referandumu sürecinde “Kürt Meselesi” ve “Demokratik Açılım” tartışmalarına 
verdiği tepkilerin toplumsal karşılığının sınırlı olduğunu anlayan MHP, 12 Haziran seçimlerine ise 
CHP’de lider değişikliğiyle sonuçlanan kaset skandallarının bir benzerini yaşayarak girmiştir. 
Dolayısıyla MHP’nin seçim çalışmalarının temelinde bu yaşananlara açıklama getirme ve gelen 
eleştirileri karşılama çabası ağır basmaktadır. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ülkedeki yüzde 10’luk 
seçim barajı dolayısıyla 12 Haziran’a bağımsız adaylarla katılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 

Meselesi” ile açıkça yüzleşilmeye çalışıldığı görece demokratik bir ortamda adaylar, belli bir 
siyasi program ve gelecek vaadinden ziyade “Kürt Meselesi” üzerinden mecliste var olma hedefiyle 
2011 seçim çalışmalarını yürütmüştür (Özhan, Ete ve Bölme, 2011). AKP ise iktidar olarak girmiş 
olduğu üçüncü genel seçimlerden de açık ara zaferle çıkarak “hâkim parti” algısını yerleştirmek 
amacıyla siyasal çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Nitekim AKP’nin oy oranını yüzde 50 düzeyine 
çıkarmasından hareketle alınan sonuçlar, bu çabanın seçmen nezdinde karşılığı olduğunu 

Araştırma kapsamında AKP, CHP, MHP, SP ve Bağımsızlar’ın gazetelere yansıyan siyasal söylemleri 
değerler çerçevesinde analiz edildiğinde 12 Haziran seçimlerinin dürüstlük, başarılı olm
amaçlarını belirlemek alt değerlerinin öne çıktığı bir seçim dönemi olduğu tespit edilmiştir. 

siyasette, bir işin gerçekleştirilmesi için verilen söz ve ortaya konan plan olarak vaatlerin seçmenin 
gündelik hayatında somut karşılığı olması nedeniyle ikna ediciliği yüksektir. Siyasal aktörler de 

erine göre önerilerini, plan ve projelerini şekillendirmiş ve 

12 Haziran 2011 seçimi, Yeni Anayasa tartışmalarıyla aslında yeni anayasanın hangi siyasal-toplumsal 
eçim dönemi olmuştur. Bu 

yönüyle de Türk siyasal yaşamındaki önemli seçimlerden biri olarak anılmaktadır. Dönemin genel 
resmini ortaya koyacak gelişmeler ise şöyle sıralanmaktadır; 2010 yılında gerçekleşen 12 Eylül 

dından tartışılmaya başlanan “Yeni Türkiye”nin inşa 
süreci; bürokrasinin gücünü ve yetki alanlarını sınırlamaya yönelik gerçekleştirilen yasal 
düzenlemelerin ardından seçimlere gidiliyor olması; ana muhalefet partisi CHP’de kaset skandalları 

nan karmaşık lider değişimi ve sonrasında MHP’de de benzer bir sürecin yaşanması 
neticesinde siyasete dışarıdan yapılan müdahalelere karşı kamuoyunda oluşan tepki; ülkedeki 
demokratikleşme çabaları sonucunda tartışılan Kürt meselesinin çözümüne yönelik başlatılan “Açılım 

Ülke içindeki önemli gelişmeler ve tartışmalar kadar bölge ve dünyada yaşanan gelişmeler de 2011 
seçimi üzerinde etkilidir. Bunların başında 2010’da Tunus’ta başlayan, ardından bütün Ortadoğu’yu 

kisi altına alan ve Arap Baharı olarak adlandırılan değişim dalgası sayılabilir. Arap dünyasında esen 
bu değişim rüzgârları, Türkiye’de AKP örneğiyle yaşanan gelişmelerin hem toplumsal kalkışmaların 

k tartışılmasını beraberinde getirmiştir. 
Partiler açısından bir durum değerlendirmesi yapmak gerekirse; ana muhalefet partisi konumundaki 
CHP, tartışmalı lider değişimin ardından yeni siyasi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile “Yeni Türkiye” 

i CHP” söylemiyle müdahil olmaya çalışmıştır. CHP yeni lideri ile farklı bir 
görünüm sergilemeye çalışsa da temelde eski ile yeni söylem arasına sıkışan bir siyasi parti görünümü 

ım” tartışmalarına 
verdiği tepkilerin toplumsal karşılığının sınırlı olduğunu anlayan MHP, 12 Haziran seçimlerine ise 
CHP’de lider değişikliğiyle sonuçlanan kaset skandallarının bir benzerini yaşayarak girmiştir. 

melinde bu yaşananlara açıklama getirme ve gelen 
eleştirileri karşılama çabası ağır basmaktadır. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ülkedeki yüzde 10’luk 
seçim barajı dolayısıyla 12 Haziran’a bağımsız adaylarla katılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 

Meselesi” ile açıkça yüzleşilmeye çalışıldığı görece demokratik bir ortamda adaylar, belli bir 
siyasi program ve gelecek vaadinden ziyade “Kürt Meselesi” üzerinden mecliste var olma hedefiyle 

). AKP ise iktidar olarak girmiş 
olduğu üçüncü genel seçimlerden de açık ara zaferle çıkarak “hâkim parti” algısını yerleştirmek 
amacıyla siyasal çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Nitekim AKP’nin oy oranını yüzde 50 düzeyine 

onuçlar, bu çabanın seçmen nezdinde karşılığı olduğunu 

Araştırma kapsamında AKP, CHP, MHP, SP ve Bağımsızlar’ın gazetelere yansıyan siyasal söylemleri 
değerler çerçevesinde analiz edildiğinde 12 Haziran seçimlerinin dürüstlük, başarılı olmak ve kendi 
amaçlarını belirlemek alt değerlerinin öne çıktığı bir seçim dönemi olduğu tespit edilmiştir.  
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Şekil 4. 2011 seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer

2011 seçiminde dürüstlük değerinin en fazla atıf yapılan değer olduğu gözlenmiştir. Bunda ana 
muhalefet partisi CHP ve ardından MHP’de yaşanan kaset skandalları ve bunun siyasete 
yansımalarının etkisi büyüktür. Bu yaşananların dürüstlük değer alanına yasla
söyleme yansıması, ben dürüstüm demek ya da rakibi dürüst olmamakla eleştirmek için bu değere 
sıkça başvurulması söz konusudur.  

Analizler sonucunda 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde siyasal aktörlerin söylemlerinde en sık 
karşılaşılan değerin, başarılı olmak, kendi amaçlarını belirlemek, sorumluluk sahibi olmak ve 
dürüstlük olduğu görülmüştür. Öyle ki bu değerlerin siyasetin ortak değerleri olduğu sadece seçim 
dönemlerinin koşullarına göre yer değiştirdikleri saptanmıştır. Mesela 20
dönemlerinde en sık başvurulan değer kendi amaçlarını belirlemek iken 2011 seçiminde dürüstlük ilk 
değer olarak öne çıkmıştır. Bu durum üç seçim dönemi toplamında en fazla başvurulan değer 
sıralamasını da doğrudan etkilemiştir. Aşağıda 200
aktörlerin söylemlerinde toplamda en fazla başvurulan ilk 10 alt değerin oranı görülmektedir.

Şekil 5. 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde siyasal aktörlerin söylemlerinde toplamda en fazla atıf yaptıkları 10 
değer 
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Şekil 4. 2011 seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer

2011 seçiminde dürüstlük değerinin en fazla atıf yapılan değer olduğu gözlenmiştir. Bunda ana 
muhalefet partisi CHP ve ardından MHP’de yaşanan kaset skandalları ve bunun siyasete 
yansımalarının etkisi büyüktür. Bu yaşananların dürüstlük değer alanına yaslanan açıklamalarla siyasal 
söyleme yansıması, ben dürüstüm demek ya da rakibi dürüst olmamakla eleştirmek için bu değere 

 

Analizler sonucunda 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde siyasal aktörlerin söylemlerinde en sık 
başarılı olmak, kendi amaçlarını belirlemek, sorumluluk sahibi olmak ve 

dürüstlük olduğu görülmüştür. Öyle ki bu değerlerin siyasetin ortak değerleri olduğu sadece seçim 
dönemlerinin koşullarına göre yer değiştirdikleri saptanmıştır. Mesela 2002 ve 2007 seçim 
dönemlerinde en sık başvurulan değer kendi amaçlarını belirlemek iken 2011 seçiminde dürüstlük ilk 
değer olarak öne çıkmıştır. Bu durum üç seçim dönemi toplamında en fazla başvurulan değer 
sıralamasını da doğrudan etkilemiştir. Aşağıda 2002, 2007 ve 2011 seçim dönemlerinde siyasal 
aktörlerin söylemlerinde toplamda en fazla başvurulan ilk 10 alt değerin oranı görülmektedir.

Şekil 5. 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde siyasal aktörlerin söylemlerinde toplamda en fazla atıf yaptıkları 10 
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Şekil 4. 2011 seçiminde tüm siyasal aktörlerin söylemlerinde en fazla atıf yaptıkları 10 değer 

2011 seçiminde dürüstlük değerinin en fazla atıf yapılan değer olduğu gözlenmiştir. Bunda ana 
muhalefet partisi CHP ve ardından MHP’de yaşanan kaset skandalları ve bunun siyasete 

nan açıklamalarla siyasal 
söyleme yansıması, ben dürüstüm demek ya da rakibi dürüst olmamakla eleştirmek için bu değere 

Analizler sonucunda 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde siyasal aktörlerin söylemlerinde en sık 
başarılı olmak, kendi amaçlarını belirlemek, sorumluluk sahibi olmak ve 

dürüstlük olduğu görülmüştür. Öyle ki bu değerlerin siyasetin ortak değerleri olduğu sadece seçim 
02 ve 2007 seçim 

dönemlerinde en sık başvurulan değer kendi amaçlarını belirlemek iken 2011 seçiminde dürüstlük ilk 
değer olarak öne çıkmıştır. Bu durum üç seçim dönemi toplamında en fazla başvurulan değer 

2, 2007 ve 2011 seçim dönemlerinde siyasal 
aktörlerin söylemlerinde toplamda en fazla başvurulan ilk 10 alt değerin oranı görülmektedir. 

 
Şekil 5. 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde siyasal aktörlerin söylemlerinde toplamda en fazla atıf yaptıkları 10 
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Analizler sonucunda üç seçim döneminde de ayrı ayrı ve toplamda en fazla atıf yapılan kendi 
amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak değerlerinin, Türkiye’de 
sıradan politik kültürün “ortak iyisini” temsil eden değerler o
Türkiye’de siyasal söylemin ortak bir siyasal popüler kültürden beslendiği, ideolojik ve siyasi çizgileri 
itibariyle siyasi yelpazenin farklı yerlerinde yer alan siyasal aktörlerin benzer değerlere yaslanan 
söylemlerle seçmenin beklentilerine cevap verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

Siyasal aktörlerin söylemlerinin Schwartz’ın değer ölçeğine göre analiz edilmesi sonucunda, 2000’ler 
Türkiye’sinde egemen olan değer öncelikleri tespit edilmiştir. Ardından bu değer
toplumun siyasal tercihlerine yansımalarını ve nasıl kümelendiğini anlamak üzere Türkiye temsili 
örnekleminde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve yaşanılan yer 
değişkenlerinden oluşan 5 demografik bilg
Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Tekirdağ, Trabzon ve 
Zonguldak’ta yaşayan 4268 kişiye uygulanmıştır. Saha çalışması ile siyaset söylemini şekillendiren 
değer önceliklerinin toplumsal karşılığı ve demografik değişkenler açısından ne tür farklılıklar olduğu 
anlaşılmaya çalışılmıştır.   

Analizler sonucunda katılımcıların en fazla “katılıyorum” diyerek destek verdikleri ifadelerin, 
siyasetin ölçülebilen icraatlar ve baş
başarmak için gerekeni yapma becerilerine gönderme yapan (Heywood, 2015:64 ) ifadelerin yer aldığı 
“kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi” olarak adlandırılan boyut olduğu tespit 
edilmiştir. Biyolojik organizmalar olarak insanların hayatta kalmalarını sağlayacak bireysel 
ihtiyaçlarına ve refah beklentilerine denk gelen bu boyut altındaki ifadeler, “Bir siyasi partiye başarılı 
demeniz için ne yapması gerekir” ya da “Ne vaat eden bir
niteliğindedir. Bu noktada başarı kavramının zenginlik, refah, güvenlik, dürüstlük, özgürlük gibi farklı 
unsurlar üzerinden tanımlanması ya da icraat kavramının içine başka değer alanlarına yaslanan 
unsurların girmesi nedeniyle, bu boyut altında bir araya gelen ifadeler farklı değerler üzerinden 
başarının tanımlandığı ifadelerdir. Bu değer alanları 
dürüstlük, sorumluluk sahibi olmak, ulusal güvenlik
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Analizler sonucunda üç seçim döneminde de ayrı ayrı ve toplamda en fazla atıf yapılan kendi 
amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak değerlerinin, Türkiye’de 
sıradan politik kültürün “ortak iyisini” temsil eden değerler oldukları gözlenmiştir. Buradan hareketle 
Türkiye’de siyasal söylemin ortak bir siyasal popüler kültürden beslendiği, ideolojik ve siyasi çizgileri 
itibariyle siyasi yelpazenin farklı yerlerinde yer alan siyasal aktörlerin benzer değerlere yaslanan 

rle seçmenin beklentilerine cevap verilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. 

Siyasal aktörlerin söylemlerinin Schwartz’ın değer ölçeğine göre analiz edilmesi sonucunda, 2000’ler 
Türkiye’sinde egemen olan değer öncelikleri tespit edilmiştir. Ardından bu değer 
toplumun siyasal tercihlerine yansımalarını ve nasıl kümelendiğini anlamak üzere Türkiye temsili 
örnekleminde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve yaşanılan yer 
değişkenlerinden oluşan 5 demografik bilgi sorusu ve 39 değer ifadesinden oluşan ölçek Ankara, 
Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Tekirdağ, Trabzon ve 
Zonguldak’ta yaşayan 4268 kişiye uygulanmıştır. Saha çalışması ile siyaset söylemini şekillendiren 

iklerinin toplumsal karşılığı ve demografik değişkenler açısından ne tür farklılıklar olduğu 

Analizler sonucunda katılımcıların en fazla “katılıyorum” diyerek destek verdikleri ifadelerin, 
siyasetin ölçülebilen icraatlar ve başarılar üzerinden tanımlandığı, toplumun beklediği sonuçları 
başarmak için gerekeni yapma becerilerine gönderme yapan (Heywood, 2015:64 ) ifadelerin yer aldığı 
“kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi” olarak adlandırılan boyut olduğu tespit 
edilmiştir. Biyolojik organizmalar olarak insanların hayatta kalmalarını sağlayacak bireysel 
ihtiyaçlarına ve refah beklentilerine denk gelen bu boyut altındaki ifadeler, “Bir siyasi partiye başarılı 
demeniz için ne yapması gerekir” ya da “Ne vaat eden bir partiye oy verirsiniz?” sorularına cevap 
niteliğindedir. Bu noktada başarı kavramının zenginlik, refah, güvenlik, dürüstlük, özgürlük gibi farklı 
unsurlar üzerinden tanımlanması ya da icraat kavramının içine başka değer alanlarına yaslanan 

esi nedeniyle, bu boyut altında bir araya gelen ifadeler farklı değerler üzerinden 
başarının tanımlandığı ifadelerdir. Bu değer alanları kendi amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, 
dürüstlük, sorumluluk sahibi olmak, ulusal güvenlik alt değerdir.  

Analizler sonucunda üç seçim döneminde de ayrı ayrı ve toplamda en fazla atıf yapılan kendi 
amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak değerlerinin, Türkiye’de 

ldukları gözlenmiştir. Buradan hareketle 
Türkiye’de siyasal söylemin ortak bir siyasal popüler kültürden beslendiği, ideolojik ve siyasi çizgileri 
itibariyle siyasi yelpazenin farklı yerlerinde yer alan siyasal aktörlerin benzer değerlere yaslanan 

Siyasal aktörlerin söylemlerinin Schwartz’ın değer ölçeğine göre analiz edilmesi sonucunda, 2000’ler 
 önceliklerinin 

toplumun siyasal tercihlerine yansımalarını ve nasıl kümelendiğini anlamak üzere Türkiye temsili 
örnekleminde bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve yaşanılan yer 

i sorusu ve 39 değer ifadesinden oluşan ölçek Ankara, 
Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, Tekirdağ, Trabzon ve 
Zonguldak’ta yaşayan 4268 kişiye uygulanmıştır. Saha çalışması ile siyaset söylemini şekillendiren 

iklerinin toplumsal karşılığı ve demografik değişkenler açısından ne tür farklılıklar olduğu 

Analizler sonucunda katılımcıların en fazla “katılıyorum” diyerek destek verdikleri ifadelerin, 
arılar üzerinden tanımlandığı, toplumun beklediği sonuçları 

başarmak için gerekeni yapma becerilerine gönderme yapan (Heywood, 2015:64 ) ifadelerin yer aldığı 
“kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi” olarak adlandırılan boyut olduğu tespit 
edilmiştir. Biyolojik organizmalar olarak insanların hayatta kalmalarını sağlayacak bireysel 
ihtiyaçlarına ve refah beklentilerine denk gelen bu boyut altındaki ifadeler, “Bir siyasi partiye başarılı 

partiye oy verirsiniz?” sorularına cevap 
niteliğindedir. Bu noktada başarı kavramının zenginlik, refah, güvenlik, dürüstlük, özgürlük gibi farklı 
unsurlar üzerinden tanımlanması ya da icraat kavramının içine başka değer alanlarına yaslanan 

esi nedeniyle, bu boyut altında bir araya gelen ifadeler farklı değerler üzerinden 
kendi amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, 
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Şekil 6. “Kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi” boyutunda yer alan maddelere ilişkin katılım 
düzeyleri 

Nicel araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve yaşanılan yer fark etmeksizin Türkiye 
toplumunun oy verme davranışında en fazla gö
yaşamlarından hareketle gündelik hayatı kolaylaştırmaya, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmaya, refah 
beklentisini karşılamaya kısaca rasyonel beklentilere cevap vermeye yönelik değerlerden oluştuğu 
saptanmıştır. Sorunlara çözüm üretecek ve toplumsal refahı artıracak başarılı iktidarı tanımlayan 
ifadelerin toplandığı boyut olarak, siyasal aktörlerin söylemlerindeki değer öncelikleri sıralamasına tek 
başına karşılık gelmekte ve ölçek yapısı göstermektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışmada Türkiye’de egemen olan siyasal iklimin ve bu iklimde ekilen ve yeşertilen söylemlerin 
sıradan insanı nasıl etkilediğini değerler açısından anlamak ve açıklamak hedeflenmiştir. Temelde bir 
etki araştırması niteliğindeki bu çalışmada
çıkan değerler belirlenmiştir. Ardından bu değerlere karşı bireylerin tutum ve beklenti düzeyleri ve 
değerlerin oy verme davranışına etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında; 3 Ka
2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde farklı görüşlere sahip siyasal aktörlerin 
seçmeni ikna çalışmalarında hangi beklenti ve değerlere atıf yaptıkları sorusu çerçevesinde analizler 
yapılmıştır. Sonuçta, her üç seçim döneminde de söylems
amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak değeri olduğu 
görülmüştür. Bu değerlerin seçim dönemleri ve siyasi partiler açısından sıralaması değişmekle birlikte 
önceliklerdeki yerinin sabit kaldığı tespit edilmiştir. 
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6. “Kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi” boyutunda yer alan maddelere ilişkin katılım 

Nicel araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve yaşanılan yer fark etmeksizin Türkiye 
toplumunun oy verme davranışında en fazla göz önünde bulundurduğu değerlerin bireysel 
yaşamlarından hareketle gündelik hayatı kolaylaştırmaya, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmaya, refah 
beklentisini karşılamaya kısaca rasyonel beklentilere cevap vermeye yönelik değerlerden oluştuğu 

unlara çözüm üretecek ve toplumsal refahı artıracak başarılı iktidarı tanımlayan 
ifadelerin toplandığı boyut olarak, siyasal aktörlerin söylemlerindeki değer öncelikleri sıralamasına tek 
başına karşılık gelmekte ve ölçek yapısı göstermektedir.  

ĞERLENDİRME 

Bu çalışmada Türkiye’de egemen olan siyasal iklimin ve bu iklimde ekilen ve yeşertilen söylemlerin 
sıradan insanı nasıl etkilediğini değerler açısından anlamak ve açıklamak hedeflenmiştir. Temelde bir 
etki araştırması niteliğindeki bu çalışmada, öncelikle Türkiye’de siyasal aktörlerin söylemlerinde öne 
çıkan değerler belirlenmiştir. Ardından bu değerlere karşı bireylerin tutum ve beklenti düzeyleri ve 
değerlerin oy verme davranışına etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında; 3 Ka
2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde farklı görüşlere sahip siyasal aktörlerin 
seçmeni ikna çalışmalarında hangi beklenti ve değerlere atıf yaptıkları sorusu çerçevesinde analizler 

er üç seçim döneminde de söylemsel genişliği en fazla olan alt değerlerin kendi 
amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak değeri olduğu 

Bu değerlerin seçim dönemleri ve siyasi partiler açısından sıralaması değişmekle birlikte 
yerinin sabit kaldığı tespit edilmiştir.  
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6. “Kalkındırmacı, dürüst, çözüm odaklı siyaset beklentisi” boyutunda yer alan maddelere ilişkin katılım 

Nicel araştırma sonucunda cinsiyet, yaş, eğitim, gelir ve yaşanılan yer fark etmeksizin Türkiye 
z önünde bulundurduğu değerlerin bireysel 

yaşamlarından hareketle gündelik hayatı kolaylaştırmaya, yaşadıkları sorunlara çözüm bulmaya, refah 
beklentisini karşılamaya kısaca rasyonel beklentilere cevap vermeye yönelik değerlerden oluştuğu 

unlara çözüm üretecek ve toplumsal refahı artıracak başarılı iktidarı tanımlayan 
ifadelerin toplandığı boyut olarak, siyasal aktörlerin söylemlerindeki değer öncelikleri sıralamasına tek 

Bu çalışmada Türkiye’de egemen olan siyasal iklimin ve bu iklimde ekilen ve yeşertilen söylemlerin 
sıradan insanı nasıl etkilediğini değerler açısından anlamak ve açıklamak hedeflenmiştir. Temelde bir 

, öncelikle Türkiye’de siyasal aktörlerin söylemlerinde öne 
çıkan değerler belirlenmiştir. Ardından bu değerlere karşı bireylerin tutum ve beklenti düzeyleri ve 
değerlerin oy verme davranışına etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında; 3 Kasım 
2002, 22 Temmuz 2007 ve 12 Haziran 2011 seçimlerinde farklı görüşlere sahip siyasal aktörlerin 
seçmeni ikna çalışmalarında hangi beklenti ve değerlere atıf yaptıkları sorusu çerçevesinde analizler 

el genişliği en fazla olan alt değerlerin kendi 
amaçlarını belirlemek, başarılı olmak, dürüstlük ve sorumluluk sahibi olmak değeri olduğu 

Bu değerlerin seçim dönemleri ve siyasi partiler açısından sıralaması değişmekle birlikte 
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Ayrıca siyasal aktörler, geleceğe dair umut yaratabilecek plan ve projelerle, gerçekleştirilebilir 
vaatlerle kendilerini ve atacakları adımları anlatırken kendini yönetme değer alanından 
beslenmektedir. Toplumun beklentilerini karşılamayı başarmak için gereken bilgi, birikim, beceri ve 
güç ve bu gücün ortaya çıkaracağı toplumsal konum vurgulanırken başarı, güç ve güvenlik temel 
değerlerine başvurulmaktadır. Türkiye’nin yaşadığı sorunlar ve 
sorunların çözümü adına başarı olarak gördüğü ve seçmeni ikna sürecinde argüman olarak kullandığı 
kriterlerin çeşitliliği ve yoğunluğu bu boyutu öncelikler sıralamasının tepesine yerleştirmiştir. 
Türkiye’deki siyasal aktörlerin öncelikler sıralamasında gelişmeyi, kalkınmayı, sorunların çözümünü 
sağlayacak icraatlara vurgu ön plandadır.  

Medyadaki siyasal söylem evreninin analizi sonucunda tespit 
toplumda nasıl karşılık bulduğunu anlamak üzere saha araştırması yapılmıştır. Türkiye’yi temsilen 
farklı cinsiyetteki, eğitim seviyesindeki, yaştaki, gelir düzeyindeki ve bölgedeki 4268 kişi ile yüz yüze 
görüşülmüştür. Sonuç olarak; siyasal aktörlerin medyaya yansıyan değer öncel
toplumun bu değerlere karşı tutum ve beklenti düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu, yani siyaset 
söz konusu olduğunda her iki kurumun da benzer değer önceliklerine sahip oldukları gözlenmiştir. 
Medyanın uzun dönemli etkisi açısından değerlendirildiğinde Gerbner’in teorisiyle uyumlu bir yapıyı 
görmek mümkündür. 
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Ayrıca siyasal aktörler, geleceğe dair umut yaratabilecek plan ve projelerle, gerçekleştirilebilir 
vaatlerle kendilerini ve atacakları adımları anlatırken kendini yönetme değer alanından 

klentilerini karşılamayı başarmak için gereken bilgi, birikim, beceri ve 
güç ve bu gücün ortaya çıkaracağı toplumsal konum vurgulanırken başarı, güç ve güvenlik temel 

Türkiye’nin yaşadığı sorunlar ve siyaset kurumunun kalkınma, ilerleme, 
sorunların çözümü adına başarı olarak gördüğü ve seçmeni ikna sürecinde argüman olarak kullandığı 
kriterlerin çeşitliliği ve yoğunluğu bu boyutu öncelikler sıralamasının tepesine yerleştirmiştir. 
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toplumun bu değerlere karşı tutum ve beklenti düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu, yani siyaset 
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Özet 

Günümüzde demokrasinin gelişmesine paralel olarak siyasal iletişim ve siyasal reklam alanında izlenen 
stratejilerin temel dinamiği de büyük ölçüde değişmektedir. Siyasi aktörler seçmeni ve seçim sonucunu 
etkileyebilmek, hedeflenen başarı düzeyini (oy oranını) artıra
olarak siyasal reklam çalışmalarına yer vermektedir. Zira seçim dönemlerinde siyasi partilerin adayları, 
parti politikaları, kamuoyu araştırmaları, seçmen oy verme davranış ve eğilimi ile ilgili medyanın 
kullanımı siyasal katılımın kalitesini ve katılım oranını etkilemektedir.

Gazetelerin kamuoyunu bilgilendirici, aydınlatıcı iletileri ile siyasal iletişim alanında da belirleyici rol 
oynaması, özellikle kararsız seçmen üzerinde etki yaratması siyasi aktörlerin reklam
gazeteyi ne derece etkin kullandıkları, hedef seçmen kitlesine ulaşmada gazetede yayınlanan siyasal 
reklamların amaç ve politikalarına hizmet edip etmediği yönünde ki analizleri gündeme getirmiştir. 

Çalışma ile; Türkiye’de 1999 ve 2002 gen
bulunan siyasi partilerin gazete reklamlarının karşılaştırmalı analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Söz konusu genel seçimlere giden süreçte birçok koalisyon hükümeti kurulmuş ve dağılmışt
siyasetin istikrarsızlaşmasına neden olurken sosyo
ekonomik sorunların siyasal partiler tarafından siyasal reklamlarda seçmen kitlesini etkilemek için 
kullanılıp kullanılmadığı ise ayrıca cev

Gazetelerin gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve seçmen kararlarını doğrudan etkiler 
düşüncesinden yola çıkarak çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: gazeteler siyasal 
reklam alanında içerik aktarımına bağlı olarak kamunun seçim gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu 
ne şekilde yönlendirmektedir?  Siyasal iletişim alanında siyasi aktörler gazete reklamlarını ne derece etkin 
kullanmakta, hangi iletileri yoğun şekilde paylaşmaktadır? 

Siyasal aktörler seçim kampanya sürecinde adayların yanı sıra parti program ve politikalarını anlatmak, 
seçmen oy verme davranışını etkilemek, oy oranlarını artırmak için gazetelere siyasal reklam vermektedir 
temel varsayımından hareketle analitik ampirizm yaklaşımı 
genel seçimlerinde %10’luk seçim barajını geçme olasılıkları bulunan siyasi partilerin farklı ideolojik 
bakış açısına sahip Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde kullanmış oldukları siyasal 
reklamlar birer aylık dönemde içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.

Elde edilen bulgular; siyasal reklam tekniği ve stratejilerinde farklılıklar olmasına rağmen siyasal iletişim 
sürecinde tüm siyasi aktörlerin politikalarını anlatma, kamuoyunu bilgilendi
sürecinden başarıyla çıkma amaçlarına uygun olarak gazete reklamlarını yoğun olarak kullandıkları,  
inceleme kapsamına alınan 1999 genel seçimlerinde hazırlanan basın reklamlarının ekonomi iletileri 
üzerine inşa edildiği, iç politika 
seçimlerinde ise tam tersi bir durumun yaşandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal İletişim, Siyasal Reklam, Siyasi Parti, Gazete
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demokrasinin gelişmesine paralel olarak siyasal iletişim ve siyasal reklam alanında izlenen 
stratejilerin temel dinamiği de büyük ölçüde değişmektedir. Siyasi aktörler seçmeni ve seçim sonucunu 
etkileyebilmek, hedeflenen başarı düzeyini (oy oranını) artırabilmek amacıyla kampanya sürecinde yoğun 
olarak siyasal reklam çalışmalarına yer vermektedir. Zira seçim dönemlerinde siyasi partilerin adayları, 
parti politikaları, kamuoyu araştırmaları, seçmen oy verme davranış ve eğilimi ile ilgili medyanın 

iyasal katılımın kalitesini ve katılım oranını etkilemektedir. 

Gazetelerin kamuoyunu bilgilendirici, aydınlatıcı iletileri ile siyasal iletişim alanında da belirleyici rol 
oynaması, özellikle kararsız seçmen üzerinde etki yaratması siyasi aktörlerin reklam
gazeteyi ne derece etkin kullandıkları, hedef seçmen kitlesine ulaşmada gazetede yayınlanan siyasal 
reklamların amaç ve politikalarına hizmet edip etmediği yönünde ki analizleri gündeme getirmiştir. 

Çalışma ile; Türkiye’de 1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin %10 seçim barajını aşma potansiyeli 
bulunan siyasi partilerin gazete reklamlarının karşılaştırmalı analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Söz konusu genel seçimlere giden süreçte birçok koalisyon hükümeti kurulmuş ve dağılmışt
siyasetin istikrarsızlaşmasına neden olurken sosyo- ekonomik alanda da problemlere yol açmıştır. Sosyo
ekonomik sorunların siyasal partiler tarafından siyasal reklamlarda seçmen kitlesini etkilemek için 
kullanılıp kullanılmadığı ise ayrıca cevaplanması gereken diğer bir sorudur. 

Gazetelerin gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve seçmen kararlarını doğrudan etkiler 
düşüncesinden yola çıkarak çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: gazeteler siyasal 

tarımına bağlı olarak kamunun seçim gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu 
ne şekilde yönlendirmektedir?  Siyasal iletişim alanında siyasi aktörler gazete reklamlarını ne derece etkin 
kullanmakta, hangi iletileri yoğun şekilde paylaşmaktadır?  

örler seçim kampanya sürecinde adayların yanı sıra parti program ve politikalarını anlatmak, 
seçmen oy verme davranışını etkilemek, oy oranlarını artırmak için gazetelere siyasal reklam vermektedir 
temel varsayımından hareketle analitik ampirizm yaklaşımı perspektifinden yararlanılarak 1999 ve 2002 
genel seçimlerinde %10’luk seçim barajını geçme olasılıkları bulunan siyasi partilerin farklı ideolojik 
bakış açısına sahip Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde kullanmış oldukları siyasal 

lar birer aylık dönemde içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 

Elde edilen bulgular; siyasal reklam tekniği ve stratejilerinde farklılıklar olmasına rağmen siyasal iletişim 
sürecinde tüm siyasi aktörlerin politikalarını anlatma, kamuoyunu bilgilendirme dolayısıyla seçim 
sürecinden başarıyla çıkma amaçlarına uygun olarak gazete reklamlarını yoğun olarak kullandıkları,  
inceleme kapsamına alınan 1999 genel seçimlerinde hazırlanan basın reklamlarının ekonomi iletileri 
üzerine inşa edildiği, iç politika iletilerinin ise ikinci sırada yer aldığı; buna karşın 2002 genel 
seçimlerinde ise tam tersi bir durumun yaşandığı tespit edilmiştir.  
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demokrasinin gelişmesine paralel olarak siyasal iletişim ve siyasal reklam alanında izlenen 
stratejilerin temel dinamiği de büyük ölçüde değişmektedir. Siyasi aktörler seçmeni ve seçim sonucunu 

bilmek amacıyla kampanya sürecinde yoğun 
olarak siyasal reklam çalışmalarına yer vermektedir. Zira seçim dönemlerinde siyasi partilerin adayları, 
parti politikaları, kamuoyu araştırmaları, seçmen oy verme davranış ve eğilimi ile ilgili medyanın 

Gazetelerin kamuoyunu bilgilendirici, aydınlatıcı iletileri ile siyasal iletişim alanında da belirleyici rol 
oynaması, özellikle kararsız seçmen üzerinde etki yaratması siyasi aktörlerin reklam mecrası olarak 
gazeteyi ne derece etkin kullandıkları, hedef seçmen kitlesine ulaşmada gazetede yayınlanan siyasal 
reklamların amaç ve politikalarına hizmet edip etmediği yönünde ki analizleri gündeme getirmiştir.  

el seçimlerine ilişkin %10 seçim barajını aşma potansiyeli 
bulunan siyasi partilerin gazete reklamlarının karşılaştırmalı analizinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
Söz konusu genel seçimlere giden süreçte birçok koalisyon hükümeti kurulmuş ve dağılmıştır. Bu durum 

ekonomik alanda da problemlere yol açmıştır. Sosyo-
ekonomik sorunların siyasal partiler tarafından siyasal reklamlarda seçmen kitlesini etkilemek için 

Gazetelerin gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve seçmen kararlarını doğrudan etkiler 
düşüncesinden yola çıkarak çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: gazeteler siyasal 

tarımına bağlı olarak kamunun seçim gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu 
ne şekilde yönlendirmektedir?  Siyasal iletişim alanında siyasi aktörler gazete reklamlarını ne derece etkin 

örler seçim kampanya sürecinde adayların yanı sıra parti program ve politikalarını anlatmak, 
seçmen oy verme davranışını etkilemek, oy oranlarını artırmak için gazetelere siyasal reklam vermektedir 

perspektifinden yararlanılarak 1999 ve 2002 
genel seçimlerinde %10’luk seçim barajını geçme olasılıkları bulunan siyasi partilerin farklı ideolojik 
bakış açısına sahip Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah gazetelerinde kullanmış oldukları siyasal 

Elde edilen bulgular; siyasal reklam tekniği ve stratejilerinde farklılıklar olmasına rağmen siyasal iletişim 
rme dolayısıyla seçim 

sürecinden başarıyla çıkma amaçlarına uygun olarak gazete reklamlarını yoğun olarak kullandıkları,  
inceleme kapsamına alınan 1999 genel seçimlerinde hazırlanan basın reklamlarının ekonomi iletileri 

iletilerinin ise ikinci sırada yer aldığı; buna karşın 2002 genel 
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Newspaper Advertising Strategies of Political P
Political Communication: A Comparative Analysis of 1999 and 2002 
General Elections in Turkey

Abstract 

Today, Parallel to the development of democracy, the basic dynamics of the strategies followed in the 
field of political communication and political advertising also vary greatly. Political actors involved in 
political advertising in the campaign process in order to be able to influence election and election results 
and to increase the targeted level of success (voting rate) intense
the use of media regarding political party candidates, party politics, public opinion polls, voter voting 
behavior and tendecy, affects the quality and rate of political participation

Newspapers also play a decisive role in the field of political communication with informative and 
enlightening message, particularly the influence of undecided voters, brought the analyzes to the agenda 
of that how effectively the political actors use the newspaper as an advertising
the purposes and policies of the political advertising published in the newspaper for reaching the target 
voter. 

With the study; A comparative analysis of newspaper advertisements of political parties, the potential to 
overcome the 10% election threshold for 1999 and 2002 general elections in Turkey was targeted. Many 
coalition governments have been established and dispersed in the course of these general elections. This 
situation led to the destabilization of politics and caused 
socio-economic problems are used by political parties to influence the mass of voters in political 
advertisements is another question that must be answered.

The agenda of the newspapers, is at the same time a p
study from the perspective of directly influencing voter decisions are as follows: How do newspapers 
influence determine the election agenda depending on content transfer in the field of political 
advertisement and direct public opinion ?, How effective political actors use newspaper advertisements in 
the field of political communication and which messages are sharing intensively by them ?

The political advertisements that used by political parties, have th
threshold of 10%, in Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet and Sabah newpapers, have different publication 
identities and policies were analyzed monthly by content analysis method by benefit from perspective of 
analytical empiricism approach and taking advantage of that basic hypothesis of in the process of 
election, political actors give political advertisements to newspapers in order to explain candidates, party 
programs and politics in order to influence voter voting behavio

Obtained discoveries that: Although there are differences in political advertising techniques and 
strategies, in the process of political communcation all political actors used newspaper advertisements 
invensively in order to expain politics, inform the public because of the purpose of succeed in the election 
process, the press advertisements prepared for the 1999 general elections, included in the scope of the 
investigation were built heavily on the economic messages and the do
second; whereas opposite case was in the 2002 general elections.

Key Words: Political Communication, Political Advertisement, Political Party, Newspaper
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Newspaper Advertising Strategies of Political Parties in the Process of 
on: A Comparative Analysis of 1999 and 2002 

General Elections in Turkey 

Today, Parallel to the development of democracy, the basic dynamics of the strategies followed in the 
ation and political advertising also vary greatly. Political actors involved in 

political advertising in the campaign process in order to be able to influence election and election results 
and to increase the targeted level of success (voting rate) intensely. For this reason, in the election period, 
the use of media regarding political party candidates, party politics, public opinion polls, voter voting 
behavior and tendecy, affects the quality and rate of political participation 

sive role in the field of political communication with informative and 
enlightening message, particularly the influence of undecided voters, brought the analyzes to the agenda 
of that how effectively the political actors use the newspaper as an advertising course, whether it serves 
the purposes and policies of the political advertising published in the newspaper for reaching the target 

With the study; A comparative analysis of newspaper advertisements of political parties, the potential to 
he 10% election threshold for 1999 and 2002 general elections in Turkey was targeted. Many 

coalition governments have been established and dispersed in the course of these general elections. This 
situation led to the destabilization of politics and caused problems in the socio-economic field. Whether 

economic problems are used by political parties to influence the mass of voters in political 
advertisements is another question that must be answered. 

The agenda of the newspapers, is at the same time a public opinion agenda and the research questions of 
study from the perspective of directly influencing voter decisions are as follows: How do newspapers 
influence determine the election agenda depending on content transfer in the field of political 

ement and direct public opinion ?, How effective political actors use newspaper advertisements in 
the field of political communication and which messages are sharing intensively by them ?

The political advertisements that used by political parties, have the possiblity of passing the election 
threshold of 10%, in Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet and Sabah newpapers, have different publication 
identities and policies were analyzed monthly by content analysis method by benefit from perspective of 

ricism approach and taking advantage of that basic hypothesis of in the process of 
election, political actors give political advertisements to newspapers in order to explain candidates, party 
programs and politics in order to influence voter voting behavior and increase voting rates 

Obtained discoveries that: Although there are differences in political advertising techniques and 
strategies, in the process of political communcation all political actors used newspaper advertisements 

xpain politics, inform the public because of the purpose of succeed in the election 
process, the press advertisements prepared for the 1999 general elections, included in the scope of the 
investigation were built heavily on the economic messages and the domestic policy messages were as 
second; whereas opposite case was in the 2002 general elections. 

Political Communication, Political Advertisement, Political Party, Newspaper

arties in the Process of 
on: A Comparative Analysis of 1999 and 2002 

Today, Parallel to the development of democracy, the basic dynamics of the strategies followed in the 
ation and political advertising also vary greatly. Political actors involved in 

political advertising in the campaign process in order to be able to influence election and election results 
ly. For this reason, in the election period, 

the use of media regarding political party candidates, party politics, public opinion polls, voter voting 

sive role in the field of political communication with informative and 
enlightening message, particularly the influence of undecided voters, brought the analyzes to the agenda 

course, whether it serves 
the purposes and policies of the political advertising published in the newspaper for reaching the target 

With the study; A comparative analysis of newspaper advertisements of political parties, the potential to 
he 10% election threshold for 1999 and 2002 general elections in Turkey was targeted. Many 

coalition governments have been established and dispersed in the course of these general elections. This 
economic field. Whether 

economic problems are used by political parties to influence the mass of voters in political 

ublic opinion agenda and the research questions of 
study from the perspective of directly influencing voter decisions are as follows: How do newspapers 
influence determine the election agenda depending on content transfer in the field of political 

ement and direct public opinion ?, How effective political actors use newspaper advertisements in 
the field of political communication and which messages are sharing intensively by them ? 

e possiblity of passing the election 
threshold of 10%, in Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet and Sabah newpapers, have different publication 
identities and policies were analyzed monthly by content analysis method by benefit from perspective of 

ricism approach and taking advantage of that basic hypothesis of in the process of 
election, political actors give political advertisements to newspapers in order to explain candidates, party 

r and increase voting rates  

Obtained discoveries that: Although there are differences in political advertising techniques and 
strategies, in the process of political communcation all political actors used newspaper advertisements 

xpain politics, inform the public because of the purpose of succeed in the election 
process, the press advertisements prepared for the 1999 general elections, included in the scope of the 

mestic policy messages were as 
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1. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme tüm alanlarda olduğu gibi 
pratiklerine de yansımakta, katılımcı demokrasilerde sistemin vazgeçilmez temel unsurları olarak 
kabul edilen siyasal aktörleri şeffaf, dinamik, yenilikçi ve
zorlamaktadır. Siyasi partiler siyasal iletişim sürecinde hedef seçmen kitlesine ulaşmak, kendileri veya 
parti politikaları ile ilgili farkındalığı artırmak ve bunun seçim sonuçlarına olumlu yansımasını 
sağlamak amacıyla medyayı ve dolayısıyla medya alanında siyasal reklamı
kullanmaktadırlar.   

Siyasal iletişim kampanya sürecinde siyasal reklamların medyada sunumu kamuoyu algı ve 
davranışlarını değiştirmekte, siyasi aktörlerin yanı sıra hükümetlerin 
belirlemeleri konusunda kamuoyu desteğini güçlendirmektedir. Bu bilinçle medya siyasal reklamlara 
ideolojik amaçları doğrultusunda yer vermekte, böylece siyasi gündemin yanı sıra kendi ve kamuoyu 
seçim gündemini belirlemektedir. 

Çalışmanın nesnesini, siyasal iletişim sürecinde aktif rol oynayan gazetelerde yer alan siyasal 
reklamlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda; siyasi aktörlerin/partilerin gazeteleri siyasal reklamlar 
konusunda ne derece etkin kullandığı, hangi iletileri pay

Çalışmanın ilk bölümünde siyasal iletişim ve siyasal reklam, kavramları ayrıntılı olarak açıklanmış, 
daha sonra pazarlama, siyasal reklam türleri konularına alt başlık olarak yer verilmiştir. Analiz 
kısmında ise Türkiye’de siyasi partilerin 1999 
reklamlarını nasıl kullandıkları sorusu içerik analizi yöntemi esas alınarak analiz edilmiştir.

Çalışma ile Türkiye’de 1999 ve 2002 genel seçimlerinde siyasi partiler tarafından kulla
reklamlarının karşılaştırmalı analizi yapılarak siyasi aktörlerin seçim politikalarının yanı sıra her iki 
dönemde de ülke gündeminde var olan siyasal ve ekonomik sorunların gazete siyasal reklamlarına 
yansıyıp yansımadığının ve tercih edilen i

Bu çerçevede çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: Gazeteler siyasal reklam 
alanında içerik aktarımına bağlı olarak kamunun seçim gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu ne 
şekilde yönlendirmektedir?  Siyasal iletişim alanında siyasi aktörler gazete reklamlarını ne derece 
etkin kullanmakta, hangi iletileri yoğun şekilde paylaşmaktadır? 

Çalışmada; medya, özelinde ise gazetelerin gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve seçmen 
kararlarını doğrudan etkiler düşüncesinden hareketle analitik ampirizm yaklaşımı perspektifinden 
yararlanılarak 1999 ve 2002 genel seçimlerinde %10’luk seçim barajını geçme olasılıkları bulunan 
siyasi partilerin farklı ideolojik bakış açısına sahip Hürriyet, Mi
gazetelerinde kullanmış oldukları siyasal reklamlar birer aylık dönemde içerik analizi yöntemi ile 
analiz edilmiştir. 

2. Siyasal İletişim ve Siyasal Reklam

Siyasal iletişimi tanımlayabilmek için öncelikle onu oluşturan siyaset v
açıklamak, kesişme noktalarını ortaya koymak gerekir. Arapça kökenli bir sözcük olan ve at eğitimi 
anlamına gelen “siyaset” devlet işlerini yürütme anlayışı olarak tanımlanmaktadır. Siyaset ile eş 
anlamlı olarak kullanılan politika 
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Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişme tüm alanlarda olduğu gibi siyaset yapma usul ve 
katılımcı demokrasilerde sistemin vazgeçilmez temel unsurları olarak 

siyasal aktörleri şeffaf, dinamik, yenilikçi ve değişken bir yapıya sahip olmaya 
Siyasi partiler siyasal iletişim sürecinde hedef seçmen kitlesine ulaşmak, kendileri veya 

parti politikaları ile ilgili farkındalığı artırmak ve bunun seçim sonuçlarına olumlu yansımasını 
edyayı ve dolayısıyla medya alanında siyasal reklamı etkin birer araç olarak 

Siyasal iletişim kampanya sürecinde siyasal reklamların medyada sunumu kamuoyu algı ve 
davranışlarını değiştirmekte, siyasi aktörlerin yanı sıra hükümetlerin potansiyel seçim politikalarını 
belirlemeleri konusunda kamuoyu desteğini güçlendirmektedir. Bu bilinçle medya siyasal reklamlara 
ideolojik amaçları doğrultusunda yer vermekte, böylece siyasi gündemin yanı sıra kendi ve kamuoyu 

Çalışmanın nesnesini, siyasal iletişim sürecinde aktif rol oynayan gazetelerde yer alan siyasal 
reklamlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda; siyasi aktörlerin/partilerin gazeteleri siyasal reklamlar 
konusunda ne derece etkin kullandığı, hangi iletileri paylaştığı sorularının yanıtı aranmıştır.

Çalışmanın ilk bölümünde siyasal iletişim ve siyasal reklam, kavramları ayrıntılı olarak açıklanmış, 
daha sonra pazarlama, siyasal reklam türleri konularına alt başlık olarak yer verilmiştir. Analiz 

ye’de siyasi partilerin 1999 – 2002 genel seçim sürecinde gazete siyasal 
reklamlarını nasıl kullandıkları sorusu içerik analizi yöntemi esas alınarak analiz edilmiştir.

Çalışma ile Türkiye’de 1999 ve 2002 genel seçimlerinde siyasi partiler tarafından kulla
reklamlarının karşılaştırmalı analizi yapılarak siyasi aktörlerin seçim politikalarının yanı sıra her iki 
dönemde de ülke gündeminde var olan siyasal ve ekonomik sorunların gazete siyasal reklamlarına 
yansıyıp yansımadığının ve tercih edilen ileti içerik özelliklerinin belirlemesi amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: Gazeteler siyasal reklam 
alanında içerik aktarımına bağlı olarak kamunun seçim gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu ne 

yönlendirmektedir?  Siyasal iletişim alanında siyasi aktörler gazete reklamlarını ne derece 
etkin kullanmakta, hangi iletileri yoğun şekilde paylaşmaktadır?  

Çalışmada; medya, özelinde ise gazetelerin gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve seçmen 
larını doğrudan etkiler düşüncesinden hareketle analitik ampirizm yaklaşımı perspektifinden 

yararlanılarak 1999 ve 2002 genel seçimlerinde %10’luk seçim barajını geçme olasılıkları bulunan 
siyasi partilerin farklı ideolojik bakış açısına sahip Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet ve Sabah 
gazetelerinde kullanmış oldukları siyasal reklamlar birer aylık dönemde içerik analizi yöntemi ile 

2. Siyasal İletişim ve Siyasal Reklam 

Siyasal iletişimi tanımlayabilmek için öncelikle onu oluşturan siyaset ve iletişim kavramlarını 
açıklamak, kesişme noktalarını ortaya koymak gerekir. Arapça kökenli bir sözcük olan ve at eğitimi 
anlamına gelen “siyaset” devlet işlerini yürütme anlayışı olarak tanımlanmaktadır. Siyaset ile eş 
anlamlı olarak kullanılan politika (politics) ise eski Yunancada “şehir” anlamına gelen “polis” 

siyaset yapma usul ve 
katılımcı demokrasilerde sistemin vazgeçilmez temel unsurları olarak 

değişken bir yapıya sahip olmaya 
Siyasi partiler siyasal iletişim sürecinde hedef seçmen kitlesine ulaşmak, kendileri veya 

parti politikaları ile ilgili farkındalığı artırmak ve bunun seçim sonuçlarına olumlu yansımasını 
etkin birer araç olarak 

Siyasal iletişim kampanya sürecinde siyasal reklamların medyada sunumu kamuoyu algı ve 
potansiyel seçim politikalarını 

belirlemeleri konusunda kamuoyu desteğini güçlendirmektedir. Bu bilinçle medya siyasal reklamlara 
ideolojik amaçları doğrultusunda yer vermekte, böylece siyasi gündemin yanı sıra kendi ve kamuoyu 

Çalışmanın nesnesini, siyasal iletişim sürecinde aktif rol oynayan gazetelerde yer alan siyasal 
reklamlar oluşturmaktadır. Bu bağlamda; siyasi aktörlerin/partilerin gazeteleri siyasal reklamlar 

laştığı sorularının yanıtı aranmıştır. 

Çalışmanın ilk bölümünde siyasal iletişim ve siyasal reklam, kavramları ayrıntılı olarak açıklanmış, 
daha sonra pazarlama, siyasal reklam türleri konularına alt başlık olarak yer verilmiştir. Analiz 

2002 genel seçim sürecinde gazete siyasal 
reklamlarını nasıl kullandıkları sorusu içerik analizi yöntemi esas alınarak analiz edilmiştir. 

Çalışma ile Türkiye’de 1999 ve 2002 genel seçimlerinde siyasi partiler tarafından kullanılan gazete 
reklamlarının karşılaştırmalı analizi yapılarak siyasi aktörlerin seçim politikalarının yanı sıra her iki 
dönemde de ülke gündeminde var olan siyasal ve ekonomik sorunların gazete siyasal reklamlarına 

leti içerik özelliklerinin belirlemesi amaçlanmıştır.  

Bu çerçevede çalışmanın araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur: Gazeteler siyasal reklam 
alanında içerik aktarımına bağlı olarak kamunun seçim gündemini nasıl belirlemekte, kamuoyunu ne 

yönlendirmektedir?  Siyasal iletişim alanında siyasi aktörler gazete reklamlarını ne derece 

Çalışmada; medya, özelinde ise gazetelerin gündemi aynı zamanda kamuoyu gündemidir ve seçmen 
larını doğrudan etkiler düşüncesinden hareketle analitik ampirizm yaklaşımı perspektifinden 

yararlanılarak 1999 ve 2002 genel seçimlerinde %10’luk seçim barajını geçme olasılıkları bulunan 
lliyet, Cumhuriyet ve Sabah 

gazetelerinde kullanmış oldukları siyasal reklamlar birer aylık dönemde içerik analizi yöntemi ile 

e iletişim kavramlarını 
açıklamak, kesişme noktalarını ortaya koymak gerekir. Arapça kökenli bir sözcük olan ve at eğitimi 
anlamına gelen “siyaset” devlet işlerini yürütme anlayışı olarak tanımlanmaktadır. Siyaset ile eş 

(politics) ise eski Yunancada “şehir” anlamına gelen “polis” 
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kelimesinden türemiş olup, kent devletlerini ifade eder. İnsanlar arasında yöneten
oluştuğu ilk andan itibaren varlığını sürdüren, iktidarı sürdürme çabası ile gelişen siyas
içersinde bir bilim dalına dönüşmüştür. Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların 
oluşmasında, işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi olarak tanımlanan siyaset (politika) 
biliminin gelişmesine tarihsel süreç içinde pek çok düşün
katkılarda bulunmuştur. Aristoteles’in Yunan kent devletlerinin anayasalarını ve siyasal sistemlerini 
incelemesi sonucu ortaya çıkan “Politika” adlı kitap bu alandaki en eski başvuru kaynağı olarak kabul 
edilmiştir (Kışlalı, 2010: 17-23). Aristoteles’e göre, politika toplumun halka dair yaptığı etkinliklerin 
tümüdür. 

Politikanın temelinde iktidar mücadelesi dolayısıyla da çatışma vardır. Çatışmanın nedeni toplumu 
oluşturan bireylerin içinde yaşadıkları sosyal, siyasal
düşünce, görüş, çıkarlara sahip olmalarıdır. İktidarın ele geçirilmesi amacıyla yürütülen siyaset 
(politika) aynı zamanda toplumsal bütünlüğün ve kamu yararının oluşturulması ve korunması amacına 
da hizmet eder. Wolton’ a (1991: 45) göre, siyasetin yapılabilmesi için, kamu önünde fikir beyan 
etmeleri meşru olan üç aktörün, politikacıların, gazetecilerin ve nabız yoklamaları aracılığıyla 
kamuoyunun, çelişkili söylemlerinin mübadele edildiği alanın mutlaka va
aktörler siyasal süreci oluşturan zemini yaratmakta ve siyasal iletişimi olanaklı kılmaktadır. 

Siyasal süreç bir iletişim sürecidir. Dolayısıyla politika ile iletişim arasında güçlü bir ilişki söz 
konusudur. Politika, toplumun farklı kesimlerinin ve güç ilişkilerinin ortak bir zeminde uzlaştırılması 
ise; iletişim de ortak semboller oluşturma, bunlar üzerinde yorumlamalar ve tartışmalar yürütme 
yoluyla bir anlaşma zemininde uzlaşma sürecini ifade eder. Yapılan işler politika vas
edilmekte, politika ise iletişim vasıtasıyla yürütülmektedir. Harold Laswell’e göre, politika ve iletişim 
süreçleri birbirine sıkı sıkıya bağımlıdır (Oktay, 2002: 7). Zira siyasal aktörlerin topluma ve hedef 
kitleye ulaşmak amacıyla gerçekleş
yandan varlığını sürdürebilmesi diğer yandan toplumsal ilişkileri inşa edebilmesi için iletişime, 
karşılıklı etkileşime ihtiyacı vardır. Gerbner
gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. İletişim bireysel, toplumsal ilişkilerin örgütlenmesinde ve 
sürdürülmesinde vazgeçilmez öneme sahiptir.

İletişim Latince kökenli communis kelimesinden türetilmiş olup, communication kavramının karşılığı 
olarak kullanılmaktadır (Oskay, 2000:309). İletişim alanında pek çok tanım yapılmış olmasına rağmen 
günümüzde genel kabul gören ortak bir tanım henüz yapılamamıştır. John Newman, “A Rationale for 
a Definition of Communication” adlı makalesinde bunun nedeninin
eksikliğinden değil, tam tersine kavramın doğasını anlama eksikliğinden kaynaklandığını ifade 
etmektedir. İletişim bazı tanımların ortak noktası olan anlam transferi, sosyal değerlerin iletilmesi, 
deneyimlerin paylaşılması gibi k
ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil gibi çok sayıda disipline ilişkin bilgilerin ortak bileşkesidir.  

İletişim aynı zamanda bilgi ve mesajların üretilmesi, aktarılması sürecidir. McQuail’
süreci, “iletileri aktarma çalışmalarının tümünü, insanları bağlayan kanalları, iletileri aktarmak için 
kullanılan simgesel şifreleri (code) ve dilleri, iletilerin alındığı ve yayıldığı araçları, iletişim olay ve 
ilişkilerini düzenleyen ve tanımlayan yasaları, adet ve kuralları içerir”. Bu bağlamda toplumsal 
iletişim, siyasal katılımı artırarak, iktidar tabanının değişmesine aracı olmakta ve kamuoyunun 
oluşumuna da büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır (Bektaş, 2007: 97, 100). Toplumla iletişim
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kelimesinden türemiş olup, kent devletlerini ifade eder. İnsanlar arasında yöneten-yönetilen ilişkisinin 
oluştuğu ilk andan itibaren varlığını sürdüren, iktidarı sürdürme çabası ile gelişen siyas
içersinde bir bilim dalına dönüşmüştür. Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların 
oluşmasında, işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi olarak tanımlanan siyaset (politika) 
biliminin gelişmesine tarihsel süreç içinde pek çok düşünür yapmış oldukları çalışmalarla önemli 
katkılarda bulunmuştur. Aristoteles’in Yunan kent devletlerinin anayasalarını ve siyasal sistemlerini 
incelemesi sonucu ortaya çıkan “Politika” adlı kitap bu alandaki en eski başvuru kaynağı olarak kabul 

Aristoteles’e göre, politika toplumun halka dair yaptığı etkinliklerin 

Politikanın temelinde iktidar mücadelesi dolayısıyla da çatışma vardır. Çatışmanın nedeni toplumu 
oluşturan bireylerin içinde yaşadıkları sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapının da etkisiyle farklı 
düşünce, görüş, çıkarlara sahip olmalarıdır. İktidarın ele geçirilmesi amacıyla yürütülen siyaset 
(politika) aynı zamanda toplumsal bütünlüğün ve kamu yararının oluşturulması ve korunması amacına 

eder. Wolton’ a (1991: 45) göre, siyasetin yapılabilmesi için, kamu önünde fikir beyan 
etmeleri meşru olan üç aktörün, politikacıların, gazetecilerin ve nabız yoklamaları aracılığıyla 
kamuoyunun, çelişkili söylemlerinin mübadele edildiği alanın mutlaka var olması gerekir. Söz konusu 
aktörler siyasal süreci oluşturan zemini yaratmakta ve siyasal iletişimi olanaklı kılmaktadır. 

Siyasal süreç bir iletişim sürecidir. Dolayısıyla politika ile iletişim arasında güçlü bir ilişki söz 
farklı kesimlerinin ve güç ilişkilerinin ortak bir zeminde uzlaştırılması 

ise; iletişim de ortak semboller oluşturma, bunlar üzerinde yorumlamalar ve tartışmalar yürütme 
yoluyla bir anlaşma zemininde uzlaşma sürecini ifade eder. Yapılan işler politika vas
edilmekte, politika ise iletişim vasıtasıyla yürütülmektedir. Harold Laswell’e göre, politika ve iletişim 
süreçleri birbirine sıkı sıkıya bağımlıdır (Oktay, 2002: 7). Zira siyasal aktörlerin topluma ve hedef 
kitleye ulaşmak amacıyla gerçekleştirmiş oldukları iletişimin kaynağı siyasetin kendisidir. İnsanın bir 
yandan varlığını sürdürebilmesi diğer yandan toplumsal ilişkileri inşa edebilmesi için iletişime, 
karşılıklı etkileşime ihtiyacı vardır. Gerbner‟e (1967: 43) göre iletişim; mesajlar arac
gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. İletişim bireysel, toplumsal ilişkilerin örgütlenmesinde ve 
sürdürülmesinde vazgeçilmez öneme sahiptir. 

İletişim Latince kökenli communis kelimesinden türetilmiş olup, communication kavramının karşılığı 
rak kullanılmaktadır (Oskay, 2000:309). İletişim alanında pek çok tanım yapılmış olmasına rağmen 

günümüzde genel kabul gören ortak bir tanım henüz yapılamamıştır. John Newman, “A Rationale for 
a Definition of Communication” adlı makalesinde bunun nedeninin iletişim hakkındaki bilgi 
eksikliğinden değil, tam tersine kavramın doğasını anlama eksikliğinden kaynaklandığını ifade 
etmektedir. İletişim bazı tanımların ortak noktası olan anlam transferi, sosyal değerlerin iletilmesi, 
deneyimlerin paylaşılması gibi konuların tümünü kapsar (Peltekoğlu, 2007:204-
ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil gibi çok sayıda disipline ilişkin bilgilerin ortak bileşkesidir.  

İletişim aynı zamanda bilgi ve mesajların üretilmesi, aktarılması sürecidir. McQuail’
süreci, “iletileri aktarma çalışmalarının tümünü, insanları bağlayan kanalları, iletileri aktarmak için 
kullanılan simgesel şifreleri (code) ve dilleri, iletilerin alındığı ve yayıldığı araçları, iletişim olay ve 

tanımlayan yasaları, adet ve kuralları içerir”. Bu bağlamda toplumsal 
iletişim, siyasal katılımı artırarak, iktidar tabanının değişmesine aracı olmakta ve kamuoyunun 
oluşumuna da büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır (Bektaş, 2007: 97, 100). Toplumla iletişim

yönetilen ilişkisinin 
oluştuğu ilk andan itibaren varlığını sürdüren, iktidarı sürdürme çabası ile gelişen siyaset zaman 
içersinde bir bilim dalına dönüşmüştür. Siyasal otorite ile ilgili kurumların ve bu kurumların 
oluşmasında, işlemesinde rol oynayan davranışların bilimi olarak tanımlanan siyaset (politika) 

ür yapmış oldukları çalışmalarla önemli 
katkılarda bulunmuştur. Aristoteles’in Yunan kent devletlerinin anayasalarını ve siyasal sistemlerini 
incelemesi sonucu ortaya çıkan “Politika” adlı kitap bu alandaki en eski başvuru kaynağı olarak kabul 

Aristoteles’e göre, politika toplumun halka dair yaptığı etkinliklerin 

Politikanın temelinde iktidar mücadelesi dolayısıyla da çatışma vardır. Çatışmanın nedeni toplumu 
, ekonomik ve kültürel yapının da etkisiyle farklı 

düşünce, görüş, çıkarlara sahip olmalarıdır. İktidarın ele geçirilmesi amacıyla yürütülen siyaset 
(politika) aynı zamanda toplumsal bütünlüğün ve kamu yararının oluşturulması ve korunması amacına 

eder. Wolton’ a (1991: 45) göre, siyasetin yapılabilmesi için, kamu önünde fikir beyan 
etmeleri meşru olan üç aktörün, politikacıların, gazetecilerin ve nabız yoklamaları aracılığıyla 

r olması gerekir. Söz konusu 
aktörler siyasal süreci oluşturan zemini yaratmakta ve siyasal iletişimi olanaklı kılmaktadır.  

Siyasal süreç bir iletişim sürecidir. Dolayısıyla politika ile iletişim arasında güçlü bir ilişki söz 
farklı kesimlerinin ve güç ilişkilerinin ortak bir zeminde uzlaştırılması 

ise; iletişim de ortak semboller oluşturma, bunlar üzerinde yorumlamalar ve tartışmalar yürütme 
yoluyla bir anlaşma zemininde uzlaşma sürecini ifade eder. Yapılan işler politika vasıtasıyla icra 
edilmekte, politika ise iletişim vasıtasıyla yürütülmektedir. Harold Laswell’e göre, politika ve iletişim 
süreçleri birbirine sıkı sıkıya bağımlıdır (Oktay, 2002: 7). Zira siyasal aktörlerin topluma ve hedef 

tirmiş oldukları iletişimin kaynağı siyasetin kendisidir. İnsanın bir 
yandan varlığını sürdürebilmesi diğer yandan toplumsal ilişkileri inşa edebilmesi için iletişime, 

şim; mesajlar aracılığıyla 
gerçekleştirilen toplumsal etkileşimdir. İletişim bireysel, toplumsal ilişkilerin örgütlenmesinde ve 

İletişim Latince kökenli communis kelimesinden türetilmiş olup, communication kavramının karşılığı 
rak kullanılmaktadır (Oskay, 2000:309). İletişim alanında pek çok tanım yapılmış olmasına rağmen 

günümüzde genel kabul gören ortak bir tanım henüz yapılamamıştır. John Newman, “A Rationale for 
iletişim hakkındaki bilgi 

eksikliğinden değil, tam tersine kavramın doğasını anlama eksikliğinden kaynaklandığını ifade 
etmektedir. İletişim bazı tanımların ortak noktası olan anlam transferi, sosyal değerlerin iletilmesi, 

-205). İletişim 
ekonomi, felsefe, sosyoloji, psikoloji, dil gibi çok sayıda disipline ilişkin bilgilerin ortak bileşkesidir.   

İletişim aynı zamanda bilgi ve mesajların üretilmesi, aktarılması sürecidir. McQuail’e göre iletişim 
süreci, “iletileri aktarma çalışmalarının tümünü, insanları bağlayan kanalları, iletileri aktarmak için 
kullanılan simgesel şifreleri (code) ve dilleri, iletilerin alındığı ve yayıldığı araçları, iletişim olay ve 

tanımlayan yasaları, adet ve kuralları içerir”. Bu bağlamda toplumsal 
iletişim, siyasal katılımı artırarak, iktidar tabanının değişmesine aracı olmakta ve kamuoyunun 
oluşumuna da büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır (Bektaş, 2007: 97, 100). Toplumla iletişim 
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kanallarının açık tutulması, ona yönelik stratejilerinin belirlenerek uygulanması siyasal iletişim 
sürecine işlerlik ve güç kazandırmaktadır.

Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşmakta, siyasal aktörlerin 
belirli ideolojilerini ve amaçlarını çeşitli iletişim tekniklerini kullanarak kitlelere, toplumun çeşitli 
kesimlerine benimsetmek amacıyla gerçekleştirdikleri iletişim olarak tanımlanmaktadır (Aziz, 2003: 
3). Sanayileşme ile birlikte Amerika’da doğup hızla gelişen,
Avrupa’sında yaygın hale gelen siyasal iletişim alanındaki çalışmaların kökeni Aristoteles’in 
ve Retorik adlı eserlerine kadar uzanabilmektedir (Tokgöz, 2008: 94). Aristoteles, 
ikna etme konusunda var olan üç tür konuşmadan birinin siyasal konuşmalar olduğunu belirtmekte ve 
bu konuşmaların bizleri bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya ittiğini ifade etmektedir (Aristoteles, 
2004: 44). Graber ise siyasal iletişimin yalnızca retoriği kapsamadığın
siyasal eylemler (boykot veya protesto) gibi paralinguistik işaretleri de içine aldığını söylemekte ve 
daha geniş kapsamlı bir tanım yapmaktadır (McNair, 2007: 3
politikaya direkt ya da dolaylı fakat önemli bir şekilde etki eden “mesaj”ın, oluşturulma, iletilme ve 
alınma sürecini çevrelemektedir. Kilit öğe olan mesaj, bireylerin, grupların ve tüm toplumun düşünce, 
inanç ve davranışları üzerinde önemli bir siyasal etkiye sahiptir (2005
siyasal amaçlıdır. Sonuçta eyleme
anlayabileceği bir dilde iletilmesi zaruridir.

Siyasal iletişim demokrasinin sonucu olarak ortaya çıkan bir olgudur. Demokrasi; eski 
halk anlamına gelen “demos” ve iktidar anlamına gelen “
oluşmuştur ve bu anlamıyla “halkın yönetimi” olarak nitelendirilebilir (Gözübüyük, 2003: 22). 
A. Dahl’ a göre  (2001: 40) demokrasinin var olabilmes
Bunlar; etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilgi edinebilme hakkı, gündem üzerine son sözü söyleme 
hakkı ve yetişkinlerin seçim sürecine dâhil olmasıdır. 
halk seçimle belirlemekte, seçimler çağdaş demokrasilerde toplumun siyasal sürece katılımının ve 
politik yaşamın en önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Zira yönetim erkini kullanacak ekibin 
seçimi ve uygulanacak siyasaların onayının yöneticilere verilmesi sürec
seçimlerdir (Uztuğ, 2004: 82). Seçimin bilinen en önemli işlevi yönetilenlerin temsilini sağlamaktır. 
Seçimler siyasal partinin özelliklerinin doğuşu ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 
(Cottered ve Claude, 1991: 73). Seçiml
ulaşabilmek için halk ile sürekli siyasal etkileşim içinde bulunmakta, iletişim araç ve tekniklerinden 
azami ölçüde yararlanmaktadırlar. Siyasal iletişim siyasal alandaki kamuoyu araştırmaları, 
reklamcılık, medya ve siyasal pazarlama gibi farklı öğelerin 
sonucunda belirlenmektedir. Ancak siyasal iletişimi sadece seçim süreciyle sınırlamamak gerekir. 
Siyasal iletişim yalnızca seçim süreci ile alakal
sistemin ve devlet ile kuruluşlarına yansımış olan siyasal kültürün dayanağı (Nimmo, Swanson, 1990: 
23) olarak da kabul edilmekte, ülkelerin siyasal kültürüne, tarihi şartlarına ve ekonomi felsefelerin
bağlı olarak siyasal iletişim süreci şekillenmektedir. 

Seçimlerin yanı sıra seçim dışı süreçlerde de siyasal iletişim çalışmalarının sürdürüldüğü en önemli 
mecra hiç şüphe yok ki medyadır. Siyasal iletişim sürecinde kitleleri manipüle edebilmek, siyasal
aktörlerin mesajlarını hedef kitlelere iletebilmek ve kamuoyu oluşturabilmek amacıyla yoğun şekilde 
medyadan yararlanılmaktadır. Siyasal iletişimin öneminin artması ve yaygınlaşmasında radyo
televizyonun kitlelerin hayatına aktif olarak girmesi önemli rol
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kanallarının açık tutulması, ona yönelik stratejilerinin belirlenerek uygulanması siyasal iletişim 
sürecine işlerlik ve güç kazandırmaktadır. 

Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşmakta, siyasal aktörlerin 
deolojilerini ve amaçlarını çeşitli iletişim tekniklerini kullanarak kitlelere, toplumun çeşitli 

kesimlerine benimsetmek amacıyla gerçekleştirdikleri iletişim olarak tanımlanmaktadır (Aziz, 2003: 
3). Sanayileşme ile birlikte Amerika’da doğup hızla gelişen, 1960 sonrasında ise İngiltere ve Kıta 
Avrupa’sında yaygın hale gelen siyasal iletişim alanındaki çalışmaların kökeni Aristoteles’in 

adlı eserlerine kadar uzanabilmektedir (Tokgöz, 2008: 94). Aristoteles, Retorik
konusunda var olan üç tür konuşmadan birinin siyasal konuşmalar olduğunu belirtmekte ve 

bu konuşmaların bizleri bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya ittiğini ifade etmektedir (Aristoteles, 
2004: 44). Graber ise siyasal iletişimin yalnızca retoriği kapsamadığını, aynı zamanda beden dili ve 
siyasal eylemler (boykot veya protesto) gibi paralinguistik işaretleri de içine aldığını söylemekte ve 
daha geniş kapsamlı bir tanım yapmaktadır (McNair, 2007: 3). Graber’a göre siyasal iletişim disiplini, 

da dolaylı fakat önemli bir şekilde etki eden “mesaj”ın, oluşturulma, iletilme ve 
alınma sürecini çevrelemektedir. Kilit öğe olan mesaj, bireylerin, grupların ve tüm toplumun düşünce, 
inanç ve davranışları üzerinde önemli bir siyasal etkiye sahiptir (2005: 479). Zira verilen mesajlar 
siyasal amaçlıdır. Sonuçta eyleme dönüşmesi gerekir. O nedenle mesajların hedef kitlenin 
anlayabileceği bir dilde iletilmesi zaruridir. 

Siyasal iletişim demokrasinin sonucu olarak ortaya çıkan bir olgudur. Demokrasi; eski 
” ve iktidar anlamına gelen “kratos” sözcüklerinin birleşmesiyle 

oluşmuştur ve bu anlamıyla “halkın yönetimi” olarak nitelendirilebilir (Gözübüyük, 2003: 22). 
A. Dahl’ a göre  (2001: 40) demokrasinin var olabilmesi için beş kriterin bulunması gerekmektedir. 
Bunlar; etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilgi edinebilme hakkı, gündem üzerine son sözü söyleme 
hakkı ve yetişkinlerin seçim sürecine dâhil olmasıdır. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda yönetimi 

le belirlemekte, seçimler çağdaş demokrasilerde toplumun siyasal sürece katılımının ve 
politik yaşamın en önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Zira yönetim erkini kullanacak ekibin 
seçimi ve uygulanacak siyasaların onayının yöneticilere verilmesi sürecini belirleyecek olan 
seçimlerdir (Uztuğ, 2004: 82). Seçimin bilinen en önemli işlevi yönetilenlerin temsilini sağlamaktır. 
Seçimler siyasal partinin özelliklerinin doğuşu ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 
(Cottered ve Claude, 1991: 73). Seçimle yönetim sorumluluğunu üstlenen siyasi partiler, hedeflerine 
ulaşabilmek için halk ile sürekli siyasal etkileşim içinde bulunmakta, iletişim araç ve tekniklerinden 
azami ölçüde yararlanmaktadırlar. Siyasal iletişim siyasal alandaki kamuoyu araştırmaları, 
reklamcılık, medya ve siyasal pazarlama gibi farklı öğelerin (Wolton, 1990: 52) karşılıklı etkileşimi 
sonucunda belirlenmektedir. Ancak siyasal iletişimi sadece seçim süreciyle sınırlamamak gerekir. 
Siyasal iletişim yalnızca seçim süreci ile alakalı olmayıp, her toplumda devlet kuruluşlarının, siyasal 
sistemin ve devlet ile kuruluşlarına yansımış olan siyasal kültürün dayanağı (Nimmo, Swanson, 1990: 
23) olarak da kabul edilmekte, ülkelerin siyasal kültürüne, tarihi şartlarına ve ekonomi felsefelerin
bağlı olarak siyasal iletişim süreci şekillenmektedir.  

Seçimlerin yanı sıra seçim dışı süreçlerde de siyasal iletişim çalışmalarının sürdürüldüğü en önemli 
mecra hiç şüphe yok ki medyadır. Siyasal iletişim sürecinde kitleleri manipüle edebilmek, siyasal
aktörlerin mesajlarını hedef kitlelere iletebilmek ve kamuoyu oluşturabilmek amacıyla yoğun şekilde 

. Siyasal iletişimin öneminin artması ve yaygınlaşmasında radyo
televizyonun kitlelerin hayatına aktif olarak girmesi önemli rol oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı 

kanallarının açık tutulması, ona yönelik stratejilerinin belirlenerek uygulanması siyasal iletişim 

Siyasal iletişim, siyaset ve iletişim kavramlarının bir araya gelmesi ile oluşmakta, siyasal aktörlerin 
deolojilerini ve amaçlarını çeşitli iletişim tekniklerini kullanarak kitlelere, toplumun çeşitli 

kesimlerine benimsetmek amacıyla gerçekleştirdikleri iletişim olarak tanımlanmaktadır (Aziz, 2003: 
1960 sonrasında ise İngiltere ve Kıta 

Avrupa’sında yaygın hale gelen siyasal iletişim alanındaki çalışmaların kökeni Aristoteles’in Politika 
Retorik’te insanları 

konusunda var olan üç tür konuşmadan birinin siyasal konuşmalar olduğunu belirtmekte ve 
bu konuşmaların bizleri bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya ittiğini ifade etmektedir (Aristoteles, 

ı, aynı zamanda beden dili ve 
siyasal eylemler (boykot veya protesto) gibi paralinguistik işaretleri de içine aldığını söylemekte ve 

). Graber’a göre siyasal iletişim disiplini, 
da dolaylı fakat önemli bir şekilde etki eden “mesaj”ın, oluşturulma, iletilme ve 

alınma sürecini çevrelemektedir. Kilit öğe olan mesaj, bireylerin, grupların ve tüm toplumun düşünce, 
: 479). Zira verilen mesajlar 

dönüşmesi gerekir. O nedenle mesajların hedef kitlenin 

Siyasal iletişim demokrasinin sonucu olarak ortaya çıkan bir olgudur. Demokrasi; eski Yunancada 
sözcüklerinin birleşmesiyle 

oluşmuştur ve bu anlamıyla “halkın yönetimi” olarak nitelendirilebilir (Gözübüyük, 2003: 22). Robert 
i için beş kriterin bulunması gerekmektedir. 

Bunlar; etkin katılım, oy kullanma eşitliği, bilgi edinebilme hakkı, gündem üzerine son sözü söyleme 
Demokrasi ile yönetilen toplumlarda yönetimi 

le belirlemekte, seçimler çağdaş demokrasilerde toplumun siyasal sürece katılımının ve 
politik yaşamın en önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Zira yönetim erkini kullanacak ekibin 

ini belirleyecek olan 
seçimlerdir (Uztuğ, 2004: 82). Seçimin bilinen en önemli işlevi yönetilenlerin temsilini sağlamaktır. 
Seçimler siyasal partinin özelliklerinin doğuşu ve gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 

e yönetim sorumluluğunu üstlenen siyasi partiler, hedeflerine 
ulaşabilmek için halk ile sürekli siyasal etkileşim içinde bulunmakta, iletişim araç ve tekniklerinden 
azami ölçüde yararlanmaktadırlar. Siyasal iletişim siyasal alandaki kamuoyu araştırmaları, siyasal 

karşılıklı etkileşimi 
sonucunda belirlenmektedir. Ancak siyasal iletişimi sadece seçim süreciyle sınırlamamak gerekir. 

ı olmayıp, her toplumda devlet kuruluşlarının, siyasal 
sistemin ve devlet ile kuruluşlarına yansımış olan siyasal kültürün dayanağı (Nimmo, Swanson, 1990: 
23) olarak da kabul edilmekte, ülkelerin siyasal kültürüne, tarihi şartlarına ve ekonomi felsefelerine 

Seçimlerin yanı sıra seçim dışı süreçlerde de siyasal iletişim çalışmalarının sürdürüldüğü en önemli 
mecra hiç şüphe yok ki medyadır. Siyasal iletişim sürecinde kitleleri manipüle edebilmek, siyasal 
aktörlerin mesajlarını hedef kitlelere iletebilmek ve kamuoyu oluşturabilmek amacıyla yoğun şekilde 

. Siyasal iletişimin öneminin artması ve yaygınlaşmasında radyo-
oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı 
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yıllarında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde daha sonra Avrupa’da özellikle Hitler döneminde 
propaganda enstrümanı olarak yoğun şekilde radyo kullanılmıştır. Televizyon ise yayınlarının düzenli 
hale geldiği 1936’dan (BBC’nin yayınları ile)  itibaren toplumun geniş kesimlerine ulaşabilme özelliği 
ve görselliği nedeniyle siyasal iletişim alanında yaygın kabul görmüştür. Ancak iletişim 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme interneti yaşamın tüm alanlarına dâhil etmiş
geleneksel medya olarak kabul edilen gazete, radyo, televizyonun yanı sıra günümüzde 
medya olarak adlandırılan internet, mobil telefonlar gibi çok sayıda kile iletişim aracı da bu süreçte 
etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İnternetin gelişmesi ile birlikte siyasal iletişim de küresel düzeyde hızla gelişmiştir. Zira e
telefonlar ve worldwide web ağının kısacası sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte olayların 
yapısını ve dokusunu geri dönüşü olmayacak şekilde deği
medya kavramı, içeriğinde çoklu ortamı barındıran ve bilişim teknolojileri alanında çalışan bilim 
adamları tarafından 1960’lardan beri kullanılmakta olup, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da 
kapsayabilen, kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde 
erişebildikleri sistemler olarak tanımlanmaktadır (Geray, 2002: 20). Sosyal medyanın en önemli 
özelliği etkileşimli olmasıdır. Dijital kodlama sistemi sayesinde ço
anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri dönebilme olanağına imkân sağlayan sosyal medyanın 
etkileşimsellik özelliği, iletişim sürecine iletişim uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim 
olanağını kazandırmıştır. Etkileşimsellik özelliğinin iletişim sürecine dair bir diğer dönüştürücü etkisi 
ise iletişimin zamanında eşanlı olma derecesine ilişkin yaptığı açılımdır. Sosyal medyanın bu özelliği, 
geleneksel medyaya göre kullanıcının iletişim sürecindeki rolünü ve
etkilemektedir (Van Dijk, 2004: 145
diğer kullanıcılarla etkileşime girme olanağına sahip olabilmektedir. 

Siyasal iletişim alanında gündem medya aracılığı
önemli ölçüde etki etmektedir. Medya üretmiş olduğu haberlerle kendi gündemini yaratmakta, 
kamuoyuna konuşabilecekleri, tartışabilecekleri politik bir gündem hazırlamaktadır. Medya kendi 
gündemine ilişkin tasarımlanmış iletileri ile hangi konuların önemli olduğu noktasında bir çerçeve 
çizmekte, kamuyu oluşturan bireylerin algı ve düşünce kalıplarını değiştirebilmekte böylece 
kamuoyunu istediği gibi yönlendirebilmekte, hatta şekillendirebilmektedir. 

Medya kamuoyunu ilgilendiren olaylarda ilk akla gelen enformasyon kaynaklarından biridir. 
Dolayısıyla herhangi bir olay karşısındaki tavrı ve söylemi de kamuoyunda büyük bir önem arz 
etmektedir. Üretilen haberin türü, dili, formatı medya uzmanları tarafından dikkatli
habercinin değer yargıları, inanç sistemi, kişiliği, ön yargıları, mesleki tecrübeleri haberin içeriğini ve 
sunumunu etkilemektedir. Yayınlanan haberde kullanılan başlık, alt başlık, fotoğraf, olayın manşet 
veya sür manşete taşınıp, taşınmam
alması medyanın olaya yaklaşımı hakkında çok şey ifade etmektedir. Bu bilinçle kamuoyu hangi 
konular hakkında düşüneceğini, gündemini nasıl belirleyeceğini medya içerikleri aracılığıyla 
öğrenmektedir. Medya içeriklerinin belirlenmesinde ise ideolojiden medya organizasyonlarının 
sahiplik yapısına, hükümetlerden reklam verenlere, izleyici
etkin rol oynamaktadır.  

Medya ile siyaset arasındaki ilişki, her i
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşım medyanın kamunun hangi konu ya da 
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yıllarında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde daha sonra Avrupa’da özellikle Hitler döneminde 
propaganda enstrümanı olarak yoğun şekilde radyo kullanılmıştır. Televizyon ise yayınlarının düzenli 

an (BBC’nin yayınları ile)  itibaren toplumun geniş kesimlerine ulaşabilme özelliği 
ve görselliği nedeniyle siyasal iletişim alanında yaygın kabul görmüştür. Ancak iletişim 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme interneti yaşamın tüm alanlarına dâhil etmiş
geleneksel medya olarak kabul edilen gazete, radyo, televizyonun yanı sıra günümüzde 
medya olarak adlandırılan internet, mobil telefonlar gibi çok sayıda kile iletişim aracı da bu süreçte 
etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

ernetin gelişmesi ile birlikte siyasal iletişim de küresel düzeyde hızla gelişmiştir. Zira e
worldwide web ağının kısacası sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte olayların 

yapısını ve dokusunu geri dönüşü olmayacak şekilde değiştiren bir süreç yaşanmaya başlamıştır. 
medya kavramı, içeriğinde çoklu ortamı barındıran ve bilişim teknolojileri alanında çalışan bilim 
adamları tarafından 1960’lardan beri kullanılmakta olup, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da 

ilen, kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde 
erişebildikleri sistemler olarak tanımlanmaktadır (Geray, 2002: 20). Sosyal medyanın en önemli 
özelliği etkileşimli olmasıdır. Dijital kodlama sistemi sayesinde çok fazla sayıda enformasyonu aynı 
anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri dönebilme olanağına imkân sağlayan sosyal medyanın 
etkileşimsellik özelliği, iletişim sürecine iletişim uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim 

tır. Etkileşimsellik özelliğinin iletişim sürecine dair bir diğer dönüştürücü etkisi 
ise iletişimin zamanında eşanlı olma derecesine ilişkin yaptığı açılımdır. Sosyal medyanın bu özelliği, 
geleneksel medyaya göre kullanıcının iletişim sürecindeki rolünü ve katılımını da çeşitli şekillerde 
etkilemektedir (Van Dijk, 2004: 145-163). Katılımcı içerik üretimi ile iletişim ortamına dahil olma ve 
diğer kullanıcılarla etkileşime girme olanağına sahip olabilmektedir.  

Siyasal iletişim alanında gündem medya aracılığıyla oluşturulmakta, bu da karar verme sürecine 
önemli ölçüde etki etmektedir. Medya üretmiş olduğu haberlerle kendi gündemini yaratmakta, 
kamuoyuna konuşabilecekleri, tartışabilecekleri politik bir gündem hazırlamaktadır. Medya kendi 

rımlanmış iletileri ile hangi konuların önemli olduğu noktasında bir çerçeve 
çizmekte, kamuyu oluşturan bireylerin algı ve düşünce kalıplarını değiştirebilmekte böylece 
kamuoyunu istediği gibi yönlendirebilmekte, hatta şekillendirebilmektedir.  

yunu ilgilendiren olaylarda ilk akla gelen enformasyon kaynaklarından biridir. 
Dolayısıyla herhangi bir olay karşısındaki tavrı ve söylemi de kamuoyunda büyük bir önem arz 
etmektedir. Üretilen haberin türü, dili, formatı medya uzmanları tarafından dikkatli
habercinin değer yargıları, inanç sistemi, kişiliği, ön yargıları, mesleki tecrübeleri haberin içeriğini ve 
sunumunu etkilemektedir. Yayınlanan haberde kullanılan başlık, alt başlık, fotoğraf, olayın manşet 
veya sür manşete taşınıp, taşınmaması, olayın ana haber bülteninde birinci veya beşinci sırada yer 
alması medyanın olaya yaklaşımı hakkında çok şey ifade etmektedir. Bu bilinçle kamuoyu hangi 
konular hakkında düşüneceğini, gündemini nasıl belirleyeceğini medya içerikleri aracılığıyla 

mektedir. Medya içeriklerinin belirlenmesinde ise ideolojiden medya organizasyonlarının 
sahiplik yapısına, hükümetlerden reklam verenlere, izleyici-okuyucu eğilimlerine kadar pek çok unsur 

Medya ile siyaset arasındaki ilişki, her iki alanın etkileşimi Gündem Oluşturma Yaklaşımı 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşım medyanın kamunun hangi konu ya da 

yıllarında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde daha sonra Avrupa’da özellikle Hitler döneminde 
propaganda enstrümanı olarak yoğun şekilde radyo kullanılmıştır. Televizyon ise yayınlarının düzenli 

an (BBC’nin yayınları ile)  itibaren toplumun geniş kesimlerine ulaşabilme özelliği 
ve görselliği nedeniyle siyasal iletişim alanında yaygın kabul görmüştür. Ancak iletişim 
teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme interneti yaşamın tüm alanlarına dâhil etmiştir. Böylece 
geleneksel medya olarak kabul edilen gazete, radyo, televizyonun yanı sıra günümüzde sosyal/yeni 
medya olarak adlandırılan internet, mobil telefonlar gibi çok sayıda kile iletişim aracı da bu süreçte 

ernetin gelişmesi ile birlikte siyasal iletişim de küresel düzeyde hızla gelişmiştir. Zira e-mail, mobil 
worldwide web ağının kısacası sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte olayların 

ştiren bir süreç yaşanmaya başlamıştır. Yeni 
medya kavramı, içeriğinde çoklu ortamı barındıran ve bilişim teknolojileri alanında çalışan bilim 
adamları tarafından 1960’lardan beri kullanılmakta olup, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da 

ilen, kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içinde 
erişebildikleri sistemler olarak tanımlanmaktadır (Geray, 2002: 20). Sosyal medyanın en önemli 

k fazla sayıda enformasyonu aynı 
anda aktarabilme ve kullanıcının da anında geri dönebilme olanağına imkân sağlayan sosyal medyanın 
etkileşimsellik özelliği, iletişim sürecine iletişim uzamında karşılıklılık veya çok katmanlı iletişim 

tır. Etkileşimsellik özelliğinin iletişim sürecine dair bir diğer dönüştürücü etkisi 
ise iletişimin zamanında eşanlı olma derecesine ilişkin yaptığı açılımdır. Sosyal medyanın bu özelliği, 

katılımını da çeşitli şekillerde 
Katılımcı içerik üretimi ile iletişim ortamına dahil olma ve 

yla oluşturulmakta, bu da karar verme sürecine 
önemli ölçüde etki etmektedir. Medya üretmiş olduğu haberlerle kendi gündemini yaratmakta, 
kamuoyuna konuşabilecekleri, tartışabilecekleri politik bir gündem hazırlamaktadır. Medya kendi 

rımlanmış iletileri ile hangi konuların önemli olduğu noktasında bir çerçeve 
çizmekte, kamuyu oluşturan bireylerin algı ve düşünce kalıplarını değiştirebilmekte böylece 

yunu ilgilendiren olaylarda ilk akla gelen enformasyon kaynaklarından biridir. 
Dolayısıyla herhangi bir olay karşısındaki tavrı ve söylemi de kamuoyunda büyük bir önem arz 
etmektedir. Üretilen haberin türü, dili, formatı medya uzmanları tarafından dikkatlice seçilmekte, 
habercinin değer yargıları, inanç sistemi, kişiliği, ön yargıları, mesleki tecrübeleri haberin içeriğini ve 
sunumunu etkilemektedir. Yayınlanan haberde kullanılan başlık, alt başlık, fotoğraf, olayın manşet 

ası, olayın ana haber bülteninde birinci veya beşinci sırada yer 
alması medyanın olaya yaklaşımı hakkında çok şey ifade etmektedir. Bu bilinçle kamuoyu hangi 
konular hakkında düşüneceğini, gündemini nasıl belirleyeceğini medya içerikleri aracılığıyla 

mektedir. Medya içeriklerinin belirlenmesinde ise ideolojiden medya organizasyonlarının 
okuyucu eğilimlerine kadar pek çok unsur 

ki alanın etkileşimi Gündem Oluşturma Yaklaşımı 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Söz konusu yaklaşım medyanın kamunun hangi konu ya da 
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konular hakkında düşüneceğini veya konuşacağını belirleyebilme gücüne sahip olduğunu öne süren 
temel bir argümana dayanmaktadır (Dearing ve Rogers, 1996: 8).  Bu yaklaşım ile medyanın insanlar 
üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmaktadır. McCombs ve arkadaşları medya ile izleyici 
gündemlerini karşılaştırarak medyanın okuyucu/izleyicisinin hangi konularda, ne düşünmesi 
gerektiğine dair yönlendirme yaptığına vurgu yapmaktadır.  

Siyasi aktörler siyasal iletişim sürecinde medyayı özellikle de gazeteleri etkin şekilde kullanmayı, 
siyasal pazarlama kavramının tüm unsurlarından yararlanmayı hedeflenen başarının en önemli 
unsurlarından biri olarak kabul etmektedirler. İlk kez Stanley K
(Bayraktaroğlu, 2002: 160) siyasal pazarlama kavramı, siyasi partiler tarafından siyasal tanınmayı 
sağlama ve seçmen desteğini kazanma amacıyla programları ve hizmetleri geliştirmek üzere yürütülen  
planlama ve uygulama sürecini ifade etmektedir (Pirtini, 2003: 328). Siyasal pazarlamada amaç, bir 
adayı çok sayıda seçmene tanıtmak, öteki adaylarla arasındaki ayrımı belirtmek ve seçimi kazanmak 
için en fazla oyu toplayabilmektir (Topuz, 1991: 8). 

E.Jerome McCarthy tarafından 1960’
adlandırılan pazarlama kavramının dört unsuru; ürün (Product), fiyat (price), tutundurma (promotion) 
ve dağıtım (place)’dır (Kent 1986 ve Motley 2002’den Akt., Sümer ve Eser, 2006: 167). Ürün, lideri, 
adayı ve parti programını temsil ederken, tutundurma, seçmenleri bilgilendirmeye, ikna etmeye 
yönelik sistemli iletişim etkinliklerini ifade etmektedir (Pirtini, 2003: 330). Bu etkinlikler arasında 
tanıtım, reklam, halkla ilişkiler çalışmaları gibi faaliye
faaliyetleri ise parti teşkilatları, çalışanlar ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri 
kapsamaktadır. Bu süreçte, seçmenle aracısız olarak iletişime geçilebileceği gibi seçmenle iletişimde 
bir takım araçlardan da yararlanılabilmektedir (İslamoğlu, 2002: 135). Fiyatlandırma ise vaat edilen 
hizmetler karşılığında seçimde sandığa gidip adaya/partiye oy vermek, üye aidatları ve bağışlar ile 
adaya/partiye destek ile ilgili uygulamalardır (Tek, 199

Tutundurma faaliyetleri kapsamında değerlendirilen ve en önemli pazarlama faaliyetlerinden biri olan 
siyasal reklamlar, siyasi partiler tarafından siyasal pazarlama sürecinin vazgeçilmez aracı olarak kabul 
edilmektedir. Siyasal reklam, genellikle
mesajlar ile alıcıları istenilen politik davranışlara, inançlara ve tutumlara maruz bırakmak için kitle 
iletişim araçlarından yer ve zaman satın almasıdır (Kaid, 1981’den akt: Kaid, 2004: 1
oy sayısını arttırmak, adayın farklılığını ortaya koymak, adayın kimliğini pekiştirmek, seçmenlerin 
tutumlarına etki etmek ve bilgilendirmektir (Aydın, 2009: 184). 

 Siyasi partilerin ve adayların siyasal pazarlama faaliyetlerinin olmazsa 
siyasal reklama yönelme amaçlarını şu şekilde ifade edilmektedir (Çiftlikçi, 1996: 191):

1. Yeni siyasi partiyi/adayı ve vaatleri kamuoyuna sunmak veya yeni kamuoyu bölümüne 
girmek, 

2. Oy verme güdülerine hitap ederek dar bir kamuoyu böl
partiye/adaya geniş kitlelerin desteğini sağlamak

3. Siyasi partinin/adayların imajını yaratmak ve hedef kitlenin bağlılığını sağlamak
4. Siyasi partinin, adayların ve vaatlerin özelliklerini anlatarak diğer tutundurma çeşitlerine ve 

pazarlama vasıtalarına yardımcı olmak 
5. Kişisel propaganda ile ulaşılamayan kimselere ulaşmak
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konular hakkında düşüneceğini veya konuşacağını belirleyebilme gücüne sahip olduğunu öne süren 
nmaktadır (Dearing ve Rogers, 1996: 8).  Bu yaklaşım ile medyanın insanlar 

üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmaktadır. McCombs ve arkadaşları medya ile izleyici 
gündemlerini karşılaştırarak medyanın okuyucu/izleyicisinin hangi konularda, ne düşünmesi 
gerektiğine dair yönlendirme yaptığına vurgu yapmaktadır.   

Siyasi aktörler siyasal iletişim sürecinde medyayı özellikle de gazeteleri etkin şekilde kullanmayı, 
siyasal pazarlama kavramının tüm unsurlarından yararlanmayı hedeflenen başarının en önemli 
unsurlarından biri olarak kabul etmektedirler. İlk kez Stanley Kelley tarafından kullanılan 
(Bayraktaroğlu, 2002: 160) siyasal pazarlama kavramı, siyasi partiler tarafından siyasal tanınmayı 
sağlama ve seçmen desteğini kazanma amacıyla programları ve hizmetleri geliştirmek üzere yürütülen  

ifade etmektedir (Pirtini, 2003: 328). Siyasal pazarlamada amaç, bir 
adayı çok sayıda seçmene tanıtmak, öteki adaylarla arasındaki ayrımı belirtmek ve seçimi kazanmak 
için en fazla oyu toplayabilmektir (Topuz, 1991: 8).  

E.Jerome McCarthy tarafından 1960’larda modellemesi yapılan ve pazarlamanın 4P’si olarak 
adlandırılan pazarlama kavramının dört unsuru; ürün (Product), fiyat (price), tutundurma (promotion) 
ve dağıtım (place)’dır (Kent 1986 ve Motley 2002’den Akt., Sümer ve Eser, 2006: 167). Ürün, lideri, 
adayı ve parti programını temsil ederken, tutundurma, seçmenleri bilgilendirmeye, ikna etmeye 
yönelik sistemli iletişim etkinliklerini ifade etmektedir (Pirtini, 2003: 330). Bu etkinlikler arasında 
tanıtım, reklam, halkla ilişkiler çalışmaları gibi faaliyetler yer almaktadır. Bir diğer unsur olan dağıtım 
faaliyetleri ise parti teşkilatları, çalışanlar ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri 
kapsamaktadır. Bu süreçte, seçmenle aracısız olarak iletişime geçilebileceği gibi seçmenle iletişimde 
ir takım araçlardan da yararlanılabilmektedir (İslamoğlu, 2002: 135). Fiyatlandırma ise vaat edilen 

hizmetler karşılığında seçimde sandığa gidip adaya/partiye oy vermek, üye aidatları ve bağışlar ile 
adaya/partiye destek ile ilgili uygulamalardır (Tek, 1999: 447).  

Tutundurma faaliyetleri kapsamında değerlendirilen ve en önemli pazarlama faaliyetlerinden biri olan 
siyasal reklamlar, siyasi partiler tarafından siyasal pazarlama sürecinin vazgeçilmez aracı olarak kabul 
edilmektedir. Siyasal reklam, genellikle bir siyasi parti ya da adayın, dizayn edilerek tasarlanan siyasal 
mesajlar ile alıcıları istenilen politik davranışlara, inançlara ve tutumlara maruz bırakmak için kitle 
iletişim araçlarından yer ve zaman satın almasıdır (Kaid, 1981’den akt: Kaid, 2004: 156). Burada amaç 
oy sayısını arttırmak, adayın farklılığını ortaya koymak, adayın kimliğini pekiştirmek, seçmenlerin 
tutumlarına etki etmek ve bilgilendirmektir (Aydın, 2009: 184).  

Siyasi partilerin ve adayların siyasal pazarlama faaliyetlerinin olmazsa olmazı olarak gördükleri 
siyasal reklama yönelme amaçlarını şu şekilde ifade edilmektedir (Çiftlikçi, 1996: 191):

Yeni siyasi partiyi/adayı ve vaatleri kamuoyuna sunmak veya yeni kamuoyu bölümüne 

Oy verme güdülerine hitap ederek dar bir kamuoyu bölümünün desteklediği siyasi 
partiye/adaya geniş kitlelerin desteğini sağlamak 
Siyasi partinin/adayların imajını yaratmak ve hedef kitlenin bağlılığını sağlamak
Siyasi partinin, adayların ve vaatlerin özelliklerini anlatarak diğer tutundurma çeşitlerine ve 
azarlama vasıtalarına yardımcı olmak  

Kişisel propaganda ile ulaşılamayan kimselere ulaşmak 

konular hakkında düşüneceğini veya konuşacağını belirleyebilme gücüne sahip olduğunu öne süren 
nmaktadır (Dearing ve Rogers, 1996: 8).  Bu yaklaşım ile medyanın insanlar 

üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmaktadır. McCombs ve arkadaşları medya ile izleyici 
gündemlerini karşılaştırarak medyanın okuyucu/izleyicisinin hangi konularda, ne düşünmesi 

Siyasi aktörler siyasal iletişim sürecinde medyayı özellikle de gazeteleri etkin şekilde kullanmayı, 
siyasal pazarlama kavramının tüm unsurlarından yararlanmayı hedeflenen başarının en önemli 

elley tarafından kullanılan 
(Bayraktaroğlu, 2002: 160) siyasal pazarlama kavramı, siyasi partiler tarafından siyasal tanınmayı 
sağlama ve seçmen desteğini kazanma amacıyla programları ve hizmetleri geliştirmek üzere yürütülen  

ifade etmektedir (Pirtini, 2003: 328). Siyasal pazarlamada amaç, bir 
adayı çok sayıda seçmene tanıtmak, öteki adaylarla arasındaki ayrımı belirtmek ve seçimi kazanmak 

larda modellemesi yapılan ve pazarlamanın 4P’si olarak 
adlandırılan pazarlama kavramının dört unsuru; ürün (Product), fiyat (price), tutundurma (promotion) 
ve dağıtım (place)’dır (Kent 1986 ve Motley 2002’den Akt., Sümer ve Eser, 2006: 167). Ürün, lideri, 
adayı ve parti programını temsil ederken, tutundurma, seçmenleri bilgilendirmeye, ikna etmeye 
yönelik sistemli iletişim etkinliklerini ifade etmektedir (Pirtini, 2003: 330). Bu etkinlikler arasında 

tler yer almaktadır. Bir diğer unsur olan dağıtım 
faaliyetleri ise parti teşkilatları, çalışanlar ve gönüllüler tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri 
kapsamaktadır. Bu süreçte, seçmenle aracısız olarak iletişime geçilebileceği gibi seçmenle iletişimde 
ir takım araçlardan da yararlanılabilmektedir (İslamoğlu, 2002: 135). Fiyatlandırma ise vaat edilen 

hizmetler karşılığında seçimde sandığa gidip adaya/partiye oy vermek, üye aidatları ve bağışlar ile 

Tutundurma faaliyetleri kapsamında değerlendirilen ve en önemli pazarlama faaliyetlerinden biri olan 
siyasal reklamlar, siyasi partiler tarafından siyasal pazarlama sürecinin vazgeçilmez aracı olarak kabul 

bir siyasi parti ya da adayın, dizayn edilerek tasarlanan siyasal 
mesajlar ile alıcıları istenilen politik davranışlara, inançlara ve tutumlara maruz bırakmak için kitle 

56). Burada amaç 
oy sayısını arttırmak, adayın farklılığını ortaya koymak, adayın kimliğini pekiştirmek, seçmenlerin 

olmazı olarak gördükleri 
siyasal reklama yönelme amaçlarını şu şekilde ifade edilmektedir (Çiftlikçi, 1996: 191): 

Yeni siyasi partiyi/adayı ve vaatleri kamuoyuna sunmak veya yeni kamuoyu bölümüne 

ümünün desteklediği siyasi 

Siyasi partinin/adayların imajını yaratmak ve hedef kitlenin bağlılığını sağlamak 
Siyasi partinin, adayların ve vaatlerin özelliklerini anlatarak diğer tutundurma çeşitlerine ve 
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6. Ön yargıları, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek
7. Seçmenleri bilgilendirerek eğitmek

Siyasi partilerin bu amaçlarla yöneldikleri siyasal reklamlarda dikkat edil
bulunmaktadır. Bunlar mesajın içeriğinin toplumsal ve siyasal sorunlara yönelik olarak seçilmesi ve 
reklamın dili ve yayınlanacağı aracın birbirine uygun bir şekilde seçilmesidir. Reklamın yayınlanacağı 
araç, reklam ile verilecek mesajın amacına uygun ve hitap edilecek seçmen kitlenin demografik 
özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.  Örneğin hedef seçmen kitlesi genç bireylerden 
oluşuyorsa burada reklamın sosyal medya üzerinden verilmesi, eğer hedef seçmen kitlesi or
üzeri bireyleri kapsıyorsa reklamın televizyon ve gazeteden verilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. 
Yine aynı şekilde reklamın dili de hedef seçmen kitlenin özelliklerine göre seçilmelidir. Örneğin hedef 
seçmen kitlesi işitme engelli bireylerd
seçmen kitlesi okuma yazma bilmeyen bireylerden oluşuyorsa reklamın aracı olarak gazetenin 
seçilmesi doğru bir tercih olmayacaktır. 

2. 1. Siyasal Reklam Türleri 

Siyasal reklamcılık üzerine çalışan uzmanlar siyasal reklamcılık türlerini amaç ve hedeflerine göre 
farklı alt kategorilere ayırmaktadır. Temelde ise siyasal reklamları pozitif (olumlu) ve negatif 
(olumsuz) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan pozitif (olumlu) reklamlar,
genellikle iktidar partisi/leri tarafından kullanılmaktadır. Bu reklamlarda partinin/partilerin iktidarları 
dönemlerinde yaptıkları icraatları ve seçim sürecindeki vaatleri iyimser bir gelecek teması içinde 
verilmektedir. Bu reklamlarda genellikle gelecek
bir şekilde verilmektedir. Ayrıca bu tür reklamlarda parti lideri ya da adayın, günlük hayatına 
değinilebileceği gibi ailesine bağlılığı ve diğer özelliklerine de değinilebilmektedir (Tan, 2002: 88). 
Ayrıca bu tür reklamlarda rakip partinin uygulamaları, yakından izlenerek kamuya yararlı olduğu 
düşünülen uygulamalara ilişkin destek politikaları uygulanabilmektedir. CHP Milletvekili Kemal 
Derviş’in AKP’nin türban sorununa yaklaşımını destekleyen bir tut
verilebilir (Gürbüz ve İnal, 2004: 152

Bir diğer reklamcılık türü olan negatif reklamlar saldırgan ve eleştireldir (Tan, 2002: 88). Bu reklam 
türünde rakibin yanlışlarına, kişisel ve politik tavrına odaklanılmaktadır (
reklamların temel amacı, rakip partinin/adayın olumsuz özelliklerinin ön plana çıkarılması ve 
seçmende bu partiye/adaya karşı olumsuz bir algının oluşmasının sağlanmasıdır. Bu yapılırken 
genelde rakibin yönetim biçimindeki, davranı
(Lilleker, 2013: 171). 

Bu tür reklamların hedef seçmen kitlesini partizan ve kararsız seçmenler (floating voter) 
oluşturmaktadır. Bu gruplar tarafından mesajın değerlendirilmesini ise, mesajın inanıl
dikkat çekmesi, saldırılan kişinin kişilik özelliği gibi faktörler etkileyebilmektedir. Negatif siyasal 
reklamlar üç alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar doğrudan saldırı, doğrudan karşılaştırma ve dolaylı 
(imalı) karşılaştırma reklam türleridir (Gürbüz ve İnal, 2004: 149

Rakip partilerin/adayların açıkça belirtildiği doğrudan saldırı reklamlarında amaç, hedef seçmen kitlesi 
üzerinde rakip partiler/adaylar ile ilgili olumsuz algı oluşturmak ve seçmenin bu partilere oy 
vermesinin önüne geçmektir. Ancak en çok kullanılan negatif reklam türü olmasına rağmen bu reklam 
türü seçmenler nezdinde geri tepen bir silahtır (Çankaya, 2015: 50). Bunun nedeni bu reklam türünü 
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Ön yargıları, yanlış ve olumsuz izlenimleri düzeltmek 
Seçmenleri bilgilendirerek eğitmek 

Siyasi partilerin bu amaçlarla yöneldikleri siyasal reklamlarda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 
bulunmaktadır. Bunlar mesajın içeriğinin toplumsal ve siyasal sorunlara yönelik olarak seçilmesi ve 
reklamın dili ve yayınlanacağı aracın birbirine uygun bir şekilde seçilmesidir. Reklamın yayınlanacağı 

mesajın amacına uygun ve hitap edilecek seçmen kitlenin demografik 
özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.  Örneğin hedef seçmen kitlesi genç bireylerden 
oluşuyorsa burada reklamın sosyal medya üzerinden verilmesi, eğer hedef seçmen kitlesi or
üzeri bireyleri kapsıyorsa reklamın televizyon ve gazeteden verilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. 
Yine aynı şekilde reklamın dili de hedef seçmen kitlenin özelliklerine göre seçilmelidir. Örneğin hedef 
seçmen kitlesi işitme engelli bireylerden oluşuyorsa, reklam aracı olarak televizyonun seçilmesi; hedef 
seçmen kitlesi okuma yazma bilmeyen bireylerden oluşuyorsa reklamın aracı olarak gazetenin 
seçilmesi doğru bir tercih olmayacaktır.  

alışan uzmanlar siyasal reklamcılık türlerini amaç ve hedeflerine göre 
farklı alt kategorilere ayırmaktadır. Temelde ise siyasal reklamları pozitif (olumlu) ve negatif 
(olumsuz) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan pozitif (olumlu) reklamlar,
genellikle iktidar partisi/leri tarafından kullanılmaktadır. Bu reklamlarda partinin/partilerin iktidarları 
dönemlerinde yaptıkları icraatları ve seçim sürecindeki vaatleri iyimser bir gelecek teması içinde 
verilmektedir. Bu reklamlarda genellikle gelecek vaatleri, geçmiş dönemlerdeki icraatlarıyla bağlantılı 
bir şekilde verilmektedir. Ayrıca bu tür reklamlarda parti lideri ya da adayın, günlük hayatına 
değinilebileceği gibi ailesine bağlılığı ve diğer özelliklerine de değinilebilmektedir (Tan, 2002: 88). 
Ayrıca bu tür reklamlarda rakip partinin uygulamaları, yakından izlenerek kamuya yararlı olduğu 
düşünülen uygulamalara ilişkin destek politikaları uygulanabilmektedir. CHP Milletvekili Kemal 
Derviş’in AKP’nin türban sorununa yaklaşımını destekleyen bir tutum takınması buna örnek olarak 
verilebilir (Gürbüz ve İnal, 2004: 152-153).  

Bir diğer reklamcılık türü olan negatif reklamlar saldırgan ve eleştireldir (Tan, 2002: 88). Bu reklam 
türünde rakibin yanlışlarına, kişisel ve politik tavrına odaklanılmaktadır (Kaid, 2004: 163). Bu tür 
reklamların temel amacı, rakip partinin/adayın olumsuz özelliklerinin ön plana çıkarılması ve 
seçmende bu partiye/adaya karşı olumsuz bir algının oluşmasının sağlanmasıdır. Bu yapılırken 
genelde rakibin yönetim biçimindeki, davranış ve yetkinliklerindeki zayıflıklara vurgu yapılmaktadır 

Bu tür reklamların hedef seçmen kitlesini partizan ve kararsız seçmenler (floating voter) 
oluşturmaktadır. Bu gruplar tarafından mesajın değerlendirilmesini ise, mesajın inanıl
dikkat çekmesi, saldırılan kişinin kişilik özelliği gibi faktörler etkileyebilmektedir. Negatif siyasal 
reklamlar üç alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar doğrudan saldırı, doğrudan karşılaştırma ve dolaylı 

ridir (Gürbüz ve İnal, 2004: 149-152). 

Rakip partilerin/adayların açıkça belirtildiği doğrudan saldırı reklamlarında amaç, hedef seçmen kitlesi 
üzerinde rakip partiler/adaylar ile ilgili olumsuz algı oluşturmak ve seçmenin bu partilere oy 

geçmektir. Ancak en çok kullanılan negatif reklam türü olmasına rağmen bu reklam 
türü seçmenler nezdinde geri tepen bir silahtır (Çankaya, 2015: 50). Bunun nedeni bu reklam türünü 

mesi gereken bazı hususlar 
bulunmaktadır. Bunlar mesajın içeriğinin toplumsal ve siyasal sorunlara yönelik olarak seçilmesi ve 
reklamın dili ve yayınlanacağı aracın birbirine uygun bir şekilde seçilmesidir. Reklamın yayınlanacağı 

mesajın amacına uygun ve hitap edilecek seçmen kitlenin demografik 
özellikleri göz önünde bulundurularak seçilmelidir.  Örneğin hedef seçmen kitlesi genç bireylerden 
oluşuyorsa burada reklamın sosyal medya üzerinden verilmesi, eğer hedef seçmen kitlesi orta yaş ve 
üzeri bireyleri kapsıyorsa reklamın televizyon ve gazeteden verilmesi daha doğru bir tercih olacaktır. 
Yine aynı şekilde reklamın dili de hedef seçmen kitlenin özelliklerine göre seçilmelidir. Örneğin hedef 

en oluşuyorsa, reklam aracı olarak televizyonun seçilmesi; hedef 
seçmen kitlesi okuma yazma bilmeyen bireylerden oluşuyorsa reklamın aracı olarak gazetenin 

alışan uzmanlar siyasal reklamcılık türlerini amaç ve hedeflerine göre 
farklı alt kategorilere ayırmaktadır. Temelde ise siyasal reklamları pozitif (olumlu) ve negatif 
(olumsuz) olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bunlardan pozitif (olumlu) reklamlar, 
genellikle iktidar partisi/leri tarafından kullanılmaktadır. Bu reklamlarda partinin/partilerin iktidarları 
dönemlerinde yaptıkları icraatları ve seçim sürecindeki vaatleri iyimser bir gelecek teması içinde 

vaatleri, geçmiş dönemlerdeki icraatlarıyla bağlantılı 
bir şekilde verilmektedir. Ayrıca bu tür reklamlarda parti lideri ya da adayın, günlük hayatına 
değinilebileceği gibi ailesine bağlılığı ve diğer özelliklerine de değinilebilmektedir (Tan, 2002: 88). 
Ayrıca bu tür reklamlarda rakip partinin uygulamaları, yakından izlenerek kamuya yararlı olduğu 
düşünülen uygulamalara ilişkin destek politikaları uygulanabilmektedir. CHP Milletvekili Kemal 

um takınması buna örnek olarak 

Bir diğer reklamcılık türü olan negatif reklamlar saldırgan ve eleştireldir (Tan, 2002: 88). Bu reklam 
Kaid, 2004: 163). Bu tür 

reklamların temel amacı, rakip partinin/adayın olumsuz özelliklerinin ön plana çıkarılması ve 
seçmende bu partiye/adaya karşı olumsuz bir algının oluşmasının sağlanmasıdır. Bu yapılırken 

ş ve yetkinliklerindeki zayıflıklara vurgu yapılmaktadır 

Bu tür reklamların hedef seçmen kitlesini partizan ve kararsız seçmenler (floating voter) 
oluşturmaktadır. Bu gruplar tarafından mesajın değerlendirilmesini ise, mesajın inanılırlığı, sonucun 
dikkat çekmesi, saldırılan kişinin kişilik özelliği gibi faktörler etkileyebilmektedir. Negatif siyasal 
reklamlar üç alt kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar doğrudan saldırı, doğrudan karşılaştırma ve dolaylı 

Rakip partilerin/adayların açıkça belirtildiği doğrudan saldırı reklamlarında amaç, hedef seçmen kitlesi 
üzerinde rakip partiler/adaylar ile ilgili olumsuz algı oluşturmak ve seçmenin bu partilere oy 

geçmektir. Ancak en çok kullanılan negatif reklam türü olmasına rağmen bu reklam 
türü seçmenler nezdinde geri tepen bir silahtır (Çankaya, 2015: 50). Bunun nedeni bu reklam türünü 
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kullanmayı tercih eden partilerin ya da adayların rakibe saldırdığı argümanı
ihtimalinin bulunmasıdır. Bu sebepten dolayı bu reklam türünü kullanmayı tercih eden 
partilerin/adayların, reklam içerikleri iyi bir hazırlık sürecinden geçirilmelidir. Bu reklam türüne 1999 
genel seçimlerinde CHP’nin kullandığı “Yılla
Tarikatlarla, cemaatlerle liste pazarlığı yapanlar mı ?, Haftalık resmi tatilin pazar yerine cuma olsun 
diye önerge verenleri liste başına getirenler mi? (DSP Afyon Mvk. adayı Gaffar Yakın bu önergeyi 
veren)” iletili reklamı örnek verilebilir.  

Bir diğer negatif reklam türü olan doğrudan karşılaştırma reklamlarında, iki partinin lideri, kadrosu vb. 
karşılaştırılarak birisinin diğerine üstünlüğü anlatılmaktadır (Gürbüz ve İnal, 2004: 150). Bu reklam 
türünde de rakibe karşı sunulan argümanların ters tepme olasılığı bulunmaktadır. Ancak negatif 
reklamlar içinde en olumlu tür olarak niteleyebileceğimiz bu tür, negatif reklamlar içinde iyi bir 
hazırlık sonrası seçmen desteğini getirme olasılığı en yüksek reklam tü
genel seçimlerinde ANAP’ın kullandığı “Bugün Türkiye’de 15 yıl öncesinden daha iyi ve yeni ne 
varsa bizim eserimizdir, Bizim yaptıklarımıza onların hayali bile yetişemez ve Türkiye’de çağ atlayan 
icraatlarımızın üzerine hangisi bir çivi çaktı?” iletili reklamları örnek verilebilir.

Dolaylı (imalı) karşılaştırma reklam türünde ise rakip partilerin ya da adayların kimliği açıkça 
belirtilmemekte, rakip partilerin/adayların seçmen tarafından algılanması beklenmektedir. Ancak bu 
durum seçmenin rakip partileri ya da adayları algılayamaması durumunda reklamın başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden olabilme ihtimalini barındırmaktadır. Bu reklam türüne 1999 genel 
seçimlerinde MHP’nin kullandığı “Milleti unutanları millet unutmaz!” iletili r

3. Türkiye’de 1999 ve 2002 Genel Seçim Sürecinde Siyasi Partilerin Hürriyet, Milliyet, 
Cumhuriyet ve Sabah Gazetelerinde Yer Alan Siyasal Reklamlarının Karşılaştırmalı İleti Analiz

3.1. Araştırmanın Amacı 

Siyasal iletişim kampanya sürecinde siyasi partilerin 1999 
verme davranışına etki edebilecek gazete siyasal reklam iletilerinin karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmesidir.  

3.2. Araştırmanın Kapsamı, Objesi ve Yöntemi

Araştırmada sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan içerik analizi yöntem seçilmiştir. 
Çalışma kapsamına araştırma objesi olarak ulusal basından sol eğilimli Kemalist Cumhuriyet Gazetesi, 
liberal eğilimli Hürriyet Gazetesi’nin yanı sıra Milliyet ve Sabah Gazeteleri alınmı

Araştırma objelerinin seçiminde gazetelerin günlük olarak yayınlanması ve tirajlarının yanı sıra 
ideolojileri etkili olmuştur. Çalışmada 1999 
birer aylık süreçte analiz edilmiştir.  
ilgili olarak 01.03.1999 -18.04.1999 tarihleri arasında yayınlanan toplam 192; 2002 seçimleri için ise 
AKP, ANAP, CHP, DSP, DYP, GP ve MHP’nin ilgili gazetelerde 26.09.2002 
arasında yayınlanan 197 gazete reklamı olmak üzere toplamda 389 gazete 
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kullanmayı tercih eden partilerin ya da adayların rakibe saldırdığı argümanın kendisine de dönme 
ihtimalinin bulunmasıdır. Bu sebepten dolayı bu reklam türünü kullanmayı tercih eden 
partilerin/adayların, reklam içerikleri iyi bir hazırlık sürecinden geçirilmelidir. Bu reklam türüne 1999 
genel seçimlerinde CHP’nin kullandığı “Yıllardır oy pazarlığıyla din istismarı yapanlar mı?, 
Tarikatlarla, cemaatlerle liste pazarlığı yapanlar mı ?, Haftalık resmi tatilin pazar yerine cuma olsun 
diye önerge verenleri liste başına getirenler mi? (DSP Afyon Mvk. adayı Gaffar Yakın bu önergeyi 

” iletili reklamı örnek verilebilir.   

Bir diğer negatif reklam türü olan doğrudan karşılaştırma reklamlarında, iki partinin lideri, kadrosu vb. 
karşılaştırılarak birisinin diğerine üstünlüğü anlatılmaktadır (Gürbüz ve İnal, 2004: 150). Bu reklam 

e rakibe karşı sunulan argümanların ters tepme olasılığı bulunmaktadır. Ancak negatif 
reklamlar içinde en olumlu tür olarak niteleyebileceğimiz bu tür, negatif reklamlar içinde iyi bir 
hazırlık sonrası seçmen desteğini getirme olasılığı en yüksek reklam türüdür. Bu reklam türüne 1999 
genel seçimlerinde ANAP’ın kullandığı “Bugün Türkiye’de 15 yıl öncesinden daha iyi ve yeni ne 
varsa bizim eserimizdir, Bizim yaptıklarımıza onların hayali bile yetişemez ve Türkiye’de çağ atlayan 

bir çivi çaktı?” iletili reklamları örnek verilebilir. 

Dolaylı (imalı) karşılaştırma reklam türünde ise rakip partilerin ya da adayların kimliği açıkça 
belirtilmemekte, rakip partilerin/adayların seçmen tarafından algılanması beklenmektedir. Ancak bu 

m seçmenin rakip partileri ya da adayları algılayamaması durumunda reklamın başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden olabilme ihtimalini barındırmaktadır. Bu reklam türüne 1999 genel 
seçimlerinde MHP’nin kullandığı “Milleti unutanları millet unutmaz!” iletili reklamı örnek verilebilir.  

3. Türkiye’de 1999 ve 2002 Genel Seçim Sürecinde Siyasi Partilerin Hürriyet, Milliyet, 
Cumhuriyet ve Sabah Gazetelerinde Yer Alan Siyasal Reklamlarının Karşılaştırmalı İleti Analiz

ya sürecinde siyasi partilerin 1999 – 2002 genel seçimlerinde seçmen oy 
verme davranışına etki edebilecek gazete siyasal reklam iletilerinin karşılaştırmalı olarak analiz 

3.2. Araştırmanın Kapsamı, Objesi ve Yöntemi 

r alanında yaygın olarak kullanılan içerik analizi yöntem seçilmiştir. 
Çalışma kapsamına araştırma objesi olarak ulusal basından sol eğilimli Kemalist Cumhuriyet Gazetesi, 
liberal eğilimli Hürriyet Gazetesi’nin yanı sıra Milliyet ve Sabah Gazeteleri alınmıştır.  

Araştırma objelerinin seçiminde gazetelerin günlük olarak yayınlanması ve tirajlarının yanı sıra 
ideolojileri etkili olmuştur. Çalışmada 1999 -2002 genel seçimleri ile ilgili siyasal reklamlar yaklaşık 
birer aylık süreçte analiz edilmiştir.  Türk siyasi tarihi açısından önem arz eden 1999 genel seçimi ile 

18.04.1999 tarihleri arasında yayınlanan toplam 192; 2002 seçimleri için ise 
AKP, ANAP, CHP, DSP, DYP, GP ve MHP’nin ilgili gazetelerde 26.09.2002 -29.10.2002 tarihl
arasında yayınlanan 197 gazete reklamı olmak üzere toplamda 389 gazete reklamı analiz edilmiştir. 

n kendisine de dönme 
ihtimalinin bulunmasıdır. Bu sebepten dolayı bu reklam türünü kullanmayı tercih eden 
partilerin/adayların, reklam içerikleri iyi bir hazırlık sürecinden geçirilmelidir. Bu reklam türüne 1999 

rdır oy pazarlığıyla din istismarı yapanlar mı?, 
Tarikatlarla, cemaatlerle liste pazarlığı yapanlar mı ?, Haftalık resmi tatilin pazar yerine cuma olsun 
diye önerge verenleri liste başına getirenler mi? (DSP Afyon Mvk. adayı Gaffar Yakın bu önergeyi 

Bir diğer negatif reklam türü olan doğrudan karşılaştırma reklamlarında, iki partinin lideri, kadrosu vb. 
karşılaştırılarak birisinin diğerine üstünlüğü anlatılmaktadır (Gürbüz ve İnal, 2004: 150). Bu reklam 

e rakibe karşı sunulan argümanların ters tepme olasılığı bulunmaktadır. Ancak negatif 
reklamlar içinde en olumlu tür olarak niteleyebileceğimiz bu tür, negatif reklamlar içinde iyi bir 

rüdür. Bu reklam türüne 1999 
genel seçimlerinde ANAP’ın kullandığı “Bugün Türkiye’de 15 yıl öncesinden daha iyi ve yeni ne 
varsa bizim eserimizdir, Bizim yaptıklarımıza onların hayali bile yetişemez ve Türkiye’de çağ atlayan 

Dolaylı (imalı) karşılaştırma reklam türünde ise rakip partilerin ya da adayların kimliği açıkça 
belirtilmemekte, rakip partilerin/adayların seçmen tarafından algılanması beklenmektedir. Ancak bu 

m seçmenin rakip partileri ya da adayları algılayamaması durumunda reklamın başarısızlıkla 
sonuçlanmasına neden olabilme ihtimalini barındırmaktadır. Bu reklam türüne 1999 genel 

eklamı örnek verilebilir.   

3. Türkiye’de 1999 ve 2002 Genel Seçim Sürecinde Siyasi Partilerin Hürriyet, Milliyet, 
Cumhuriyet ve Sabah Gazetelerinde Yer Alan Siyasal Reklamlarının Karşılaştırmalı İleti Analiz 

2002 genel seçimlerinde seçmen oy 
verme davranışına etki edebilecek gazete siyasal reklam iletilerinin karşılaştırmalı olarak analiz 

r alanında yaygın olarak kullanılan içerik analizi yöntem seçilmiştir. 
Çalışma kapsamına araştırma objesi olarak ulusal basından sol eğilimli Kemalist Cumhuriyet Gazetesi, 

 

Araştırma objelerinin seçiminde gazetelerin günlük olarak yayınlanması ve tirajlarının yanı sıra 
2002 genel seçimleri ile ilgili siyasal reklamlar yaklaşık 

Türk siyasi tarihi açısından önem arz eden 1999 genel seçimi ile 
18.04.1999 tarihleri arasında yayınlanan toplam 192; 2002 seçimleri için ise 

29.10.2002 tarihleri 
reklamı analiz edilmiştir.  
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Araştırmanın Varsayımları: 

1. Gazeteler 1999 -2002 genel seçim sürecinde siyasi partilerin politika hedefleri doğrultusunda 
ülkenin ekonomik ve siyasi gündemini belirleyecek siyasal reklam iletilerine yer vermektedir.

Araştırma kapsamında incelenen gazeteler seçilirken benimsemiş oldukları ideolojiler belirleyici 
olmuştur. Doğan Yayın Holding bünyesinde yer alan, tiraj ve reklam gelirleri açısından lider
bulunan Hürriyet gazetesi ile Milliyet ve Sabah gazetelerinin söz konusu iki genel seçim sürecinde 
siyasi iktidarın gündemi ekseninde ve ona paralel iletilerin yer aldığı reklamları yoğun olarak 
yayınladığı varsayılmaktadır.  

Çalışma bağlamında büyük medya holdingleri dışında en etkili günlük gazetelerden biri olarak kabul 
edilen Cumhuriyet’te ise aynı siyasal reklamların diğer gazetelere oranla sayı olarak daha az 
yayınlandığı varsayılmaktadır. 

2. Araştırma kapsamında incelenen gazeteler 1999 
edebilecek, kararsız seçmen kitlesinin oylarını yönlendirebilecek, kendi yayın politikalarına uygun 
toplumsal-kültürel-bilimsel-ekonomik, siyasal iletilerin yer aldığı reklamlara yer vererek oy verme 
davranış eksenini belirlemeye çalışmaktadır.

3- Genel seçim sürecinde reklam iletileri aracılığıyla kamuoyu gündeminin oluşturulmasında mevcut 
siyasal iktidar ağırlıklı rol oynamaktadır. Genel seçimlere ilişkin iletişim stratejisini ise ekonomik ve 
siyasi sorunlar ile bunların sonuçları üzerine temellendirmektedir. Zira 1999 Genel seçimlerine giden 
süreçte 1995 -1999 yılları arasında dört koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu durum siyasette 
istikrarsızlık dönemine neden olurken beraberinde ekonomik istikrarsızlığı get
oranlarında yükseliş, dış ve iç borçta artış ve ithalat
olarak ekonomik bir krize neden olmuştur. Ülke bu şartlarda bir seçime gitmiş ve bu seçim sonucunda 
da bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu hükümet döneminde geçmiş dönemlerden miras kalan 
ekonomik ve siyasal istikrarsızlık devam etmiş ve meclis erken seçim kararı alarak 3 Kasım 2002’de 
tekrar seçime gitmiştir.  

4. 1999 -2002 genel seçim süreçlerinde siyasi partiler “negatif
daha fazla kullanmayı tercih etmiştir. 

3.3. Elde Edilen Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan ulusal gazetelerde yer alan 1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin gazete 
reklamları niceliksel (kantitatif) ve niteliksel

3.3.1.Gazetelerdeki Siyasal Reklam İletilerinin Niceliksel (Kantitatif) Analizi

01.03.1999-18.04.1999 tarihleri arasında yayınlanan toplam 192; 26.09.2002
arasında yayınlanan 197 gazete reklamı olm
reklamına ilişkin niceliksel (kantitatif) veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Analizde tablo:1’de 
yer alan gazete reklamlarının tekrarı olan reklamlar diğer tablolarda değerlendirmeye alınmamış
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2002 genel seçim sürecinde siyasi partilerin politika hedefleri doğrultusunda 
gündemini belirleyecek siyasal reklam iletilerine yer vermektedir.

Araştırma kapsamında incelenen gazeteler seçilirken benimsemiş oldukları ideolojiler belirleyici 
Yayın Holding bünyesinde yer alan, tiraj ve reklam gelirleri açısından lider

bulunan Hürriyet gazetesi ile Milliyet ve Sabah gazetelerinin söz konusu iki genel seçim sürecinde 
siyasi iktidarın gündemi ekseninde ve ona paralel iletilerin yer aldığı reklamları yoğun olarak 

yük medya holdingleri dışında en etkili günlük gazetelerden biri olarak kabul 
edilen Cumhuriyet’te ise aynı siyasal reklamların diğer gazetelere oranla sayı olarak daha az 

2. Araştırma kapsamında incelenen gazeteler 1999 -2002 genel seçimlerinde karar verme sürecine etki 
edebilecek, kararsız seçmen kitlesinin oylarını yönlendirebilecek, kendi yayın politikalarına uygun 

ekonomik, siyasal iletilerin yer aldığı reklamlara yer vererek oy verme 
eksenini belirlemeye çalışmaktadır. 

Genel seçim sürecinde reklam iletileri aracılığıyla kamuoyu gündeminin oluşturulmasında mevcut 
siyasal iktidar ağırlıklı rol oynamaktadır. Genel seçimlere ilişkin iletişim stratejisini ise ekonomik ve 

ile bunların sonuçları üzerine temellendirmektedir. Zira 1999 Genel seçimlerine giden 
1999 yılları arasında dört koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu durum siyasette 

istikrarsızlık dönemine neden olurken beraberinde ekonomik istikrarsızlığı getirmiş, enflasyon ve faiz 
oranlarında yükseliş, dış ve iç borçta artış ve ithalat-ihracat dengesizliğiyle cari açık verilmesine neden 
olarak ekonomik bir krize neden olmuştur. Ülke bu şartlarda bir seçime gitmiş ve bu seçim sonucunda 

ti kurulmuştur. Bu hükümet döneminde geçmiş dönemlerden miras kalan 
ekonomik ve siyasal istikrarsızlık devam etmiş ve meclis erken seçim kararı alarak 3 Kasım 2002’de 

2002 genel seçim süreçlerinde siyasi partiler “negatif” reklamları diğer reklam türlerine göre 
daha fazla kullanmayı tercih etmiştir.  

Araştırma kapsamına alınan ulusal gazetelerde yer alan 1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin gazete 
reklamları niceliksel (kantitatif) ve niteliksel (kalitatif) analize tabi tutulmuştur 

3.3.1.Gazetelerdeki Siyasal Reklam İletilerinin Niceliksel (Kantitatif) Analizi 

18.04.1999 tarihleri arasında yayınlanan toplam 192; 26.09.2002-29.10.2002 tarihleri 
arasında yayınlanan 197 gazete reklamı olmak üzere toplamda yayınlanan 389 siyasi parti gazete 
reklamına ilişkin niceliksel (kantitatif) veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Analizde tablo:1’de 
yer alan gazete reklamlarının tekrarı olan reklamlar diğer tablolarda değerlendirmeye alınmamış

2002 genel seçim sürecinde siyasi partilerin politika hedefleri doğrultusunda 
gündemini belirleyecek siyasal reklam iletilerine yer vermektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen gazeteler seçilirken benimsemiş oldukları ideolojiler belirleyici 
Yayın Holding bünyesinde yer alan, tiraj ve reklam gelirleri açısından lider konumda 

bulunan Hürriyet gazetesi ile Milliyet ve Sabah gazetelerinin söz konusu iki genel seçim sürecinde 
siyasi iktidarın gündemi ekseninde ve ona paralel iletilerin yer aldığı reklamları yoğun olarak 

yük medya holdingleri dışında en etkili günlük gazetelerden biri olarak kabul 
edilen Cumhuriyet’te ise aynı siyasal reklamların diğer gazetelere oranla sayı olarak daha az 

2 genel seçimlerinde karar verme sürecine etki 
edebilecek, kararsız seçmen kitlesinin oylarını yönlendirebilecek, kendi yayın politikalarına uygun 

ekonomik, siyasal iletilerin yer aldığı reklamlara yer vererek oy verme 

Genel seçim sürecinde reklam iletileri aracılığıyla kamuoyu gündeminin oluşturulmasında mevcut 
siyasal iktidar ağırlıklı rol oynamaktadır. Genel seçimlere ilişkin iletişim stratejisini ise ekonomik ve 

ile bunların sonuçları üzerine temellendirmektedir. Zira 1999 Genel seçimlerine giden 
1999 yılları arasında dört koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu durum siyasette 

irmiş, enflasyon ve faiz 
ihracat dengesizliğiyle cari açık verilmesine neden 

olarak ekonomik bir krize neden olmuştur. Ülke bu şartlarda bir seçime gitmiş ve bu seçim sonucunda 
ti kurulmuştur. Bu hükümet döneminde geçmiş dönemlerden miras kalan 

ekonomik ve siyasal istikrarsızlık devam etmiş ve meclis erken seçim kararı alarak 3 Kasım 2002’de 

” reklamları diğer reklam türlerine göre 

Araştırma kapsamına alınan ulusal gazetelerde yer alan 1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin gazete 

29.10.2002 tarihleri 
ak üzere toplamda yayınlanan 389 siyasi parti gazete 

reklamına ilişkin niceliksel (kantitatif) veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. Analizde tablo:1’de 
yer alan gazete reklamlarının tekrarı olan reklamlar diğer tablolarda değerlendirmeye alınmamıştır.  
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Tablo 1: 1999-2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Siyasal Reklamların Gazetelere/Partilere Dağılımı

 Cumhuriyet Hürriyet 
1999 
Seçimleri 

Sayı Oran 
% 

Sayı 

ANAP 0 00,00 16 
CHP 8 21,05 8 
DSP 0 00,00 5 
DYP 0 00,00 21 
FP 0 00,00 4 
MHP 0 00,00 5 
Toplam 8 4,17 59 
2002 
Seçimleri 

Sayı Oran 
% 

Sayı 

AKP 0 00,00 0 
ANAP 4 4,88 29 
CHP 5 31,25 6 
DSP 4 21,05 5 
DYP 0 00,00 9 
GP 4 14,29 10 
MHP 0 00,00 12 
Toplam 17 8,63 71 

 

Siyasi partilerin gazete reklamlarının gazetelere göre dağılımına ilişkin veriler tablo: 1’de 
görülmektedir. Buna göre en fazla reklamın (197) 2002 seçimlerinde kullanıldığı, 1999 seçimlerinde 
en fazla reklamın (%39,06) DYP tarafından kullanıldığı, 2002 se
(%41,62) ANAP tarafından kullanıldığı görülmektedir. 1999 seçimlerinde Sabah gazetesi siyasi 
partiler tarafından en fazla reklam verilen gazete olurken siyasi partilerden ANAP, CHP, DSP ve DYP 
reklamlarının büyük çoğunluğunu Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiş, buna karşın FP ve MHP ise 
ilanlarının büyük çoğunluğunu Hürriyet gazetesine vermeyi tercih etmiştir. 2002 seçimlerinde ise 
Hürriyet gazetesi en fazla reklam verilen gazete olurken siyasi partilerden CHP, DSP, DYP, v
reklamlarının büyük çoğunluğunu Hürriyet gazetesine vermeyi tercih etmiş, ANAP ve MHP ise 
ilanlarının büyük çoğunluğunu Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiştir. Bu sonuca göre CHP, DSP, 
DYP ve MHP’nin reklam verme hususunda iki seçim döneminde de gaz
ANAP’ın ise aynı kaldığı söylenebilir. ANAP her iki seçim döneminde de reklamlarının büyük 
çoğunluğunu Sabah gazetesine; CHP, DSP ve DYP 1999 seçimlerinde Sabah gazetesine, 2002 
seçimlerinde Hürriyet gazetesine; MHP ise 199
ise Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiştir. ANAP ve DSP’nin 1999 seçimlerinde Cumhuriyet 
gazetesine ilan vermediği ancak 2002 seçimlerinde her iki partinin de Cumhuriyet gazetesine ilan 
verdiği, MHP’nin de 1999 seçimlerinde Sabah gazetesine ilan vermediği, 2002 seçimlerinde ise Sabah 
gazetesine ilan verdiği, DYP ve MHP’nin ise her iki seçim döneminde de Cumhuriyet gazetesine ilan 
vermediği görülmektedir. 1999 seçimlerinde ilk kez seçime katılan FP’nin 
sağ liberal eğilimli Sabah gazetesine reklam vermemeyi tercih ettiği, buna karşın 2002 seçimlerine ilk 
kez katılan GP’nin Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerine reklam verdiği 
görülmektedir. 
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2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Siyasal Reklamların Gazetelere/Partilere Dağılımı

Hürriyet  Milliyet Sabah Toplam 
Oran % Sayı Oran 

% 
Sayı Oran 

% 
Sayı Oran 

%
34,78 13 28,26 17 36,96 46 23,96
21,05 10 26,32 12 31,58 38 19,79
31,25 4 25,00 7 43,75 16 8,33
28,00 26 34,67 28 37,33 75 39,06
50,00 4 50,00 0 00,00 8 4,17
55,56 4 44,44 0 00,00 9 4,69
30,73 61 31,77 64 33,33 192 100
Oran % Sayı Oran 

% 
Sayı Oran 

% 
Sayı Oran 

%
00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00
35,37 18 21,95 31 37,80 82 41,62
37,50 3 18,75 2 12,50 16 8,12
26,32 6 31,58 4 21,05 19 9,64
50,00 4 22,22 5 27,78 18 9,14
35,71 4 14,29 10 35,71 28 14,21
33,33 12 33,33 12 33,33 36 18,27
36,55 46 21,83 65 32,99 197 100

Siyasi partilerin gazete reklamlarının gazetelere göre dağılımına ilişkin veriler tablo: 1’de 
görülmektedir. Buna göre en fazla reklamın (197) 2002 seçimlerinde kullanıldığı, 1999 seçimlerinde 
en fazla reklamın (%39,06) DYP tarafından kullanıldığı, 2002 seçimlerinde ise en fazla reklamın 
(%41,62) ANAP tarafından kullanıldığı görülmektedir. 1999 seçimlerinde Sabah gazetesi siyasi 
partiler tarafından en fazla reklam verilen gazete olurken siyasi partilerden ANAP, CHP, DSP ve DYP 

u Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiş, buna karşın FP ve MHP ise 
ilanlarının büyük çoğunluğunu Hürriyet gazetesine vermeyi tercih etmiştir. 2002 seçimlerinde ise 
Hürriyet gazetesi en fazla reklam verilen gazete olurken siyasi partilerden CHP, DSP, DYP, v
reklamlarının büyük çoğunluğunu Hürriyet gazetesine vermeyi tercih etmiş, ANAP ve MHP ise 
ilanlarının büyük çoğunluğunu Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiştir. Bu sonuca göre CHP, DSP, 
DYP ve MHP’nin reklam verme hususunda iki seçim döneminde de gazete tercihlerinin farklı olduğu, 
ANAP’ın ise aynı kaldığı söylenebilir. ANAP her iki seçim döneminde de reklamlarının büyük 
çoğunluğunu Sabah gazetesine; CHP, DSP ve DYP 1999 seçimlerinde Sabah gazetesine, 2002 
seçimlerinde Hürriyet gazetesine; MHP ise 1999 seçimlerinde Hürriyet gazetesine, 2002 seçimlerinde 
ise Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiştir. ANAP ve DSP’nin 1999 seçimlerinde Cumhuriyet 
gazetesine ilan vermediği ancak 2002 seçimlerinde her iki partinin de Cumhuriyet gazetesine ilan 

in de 1999 seçimlerinde Sabah gazetesine ilan vermediği, 2002 seçimlerinde ise Sabah 
gazetesine ilan verdiği, DYP ve MHP’nin ise her iki seçim döneminde de Cumhuriyet gazetesine ilan 
vermediği görülmektedir. 1999 seçimlerinde ilk kez seçime katılan FP’nin sol eğilimli Cumhuriyet ve 
sağ liberal eğilimli Sabah gazetesine reklam vermemeyi tercih ettiği, buna karşın 2002 seçimlerine ilk 
kez katılan GP’nin Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerine reklam verdiği 

2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Siyasal Reklamların Gazetelere/Partilere Dağılımı 

Oran 
% 

23,96 
19,79 
8,33 
39,06 
4,17 
4,69 
100 
Oran 

% 
00,00 
41,62 
8,12 
9,64 
9,14 
14,21 
18,27 
100 

Siyasi partilerin gazete reklamlarının gazetelere göre dağılımına ilişkin veriler tablo: 1’de 
görülmektedir. Buna göre en fazla reklamın (197) 2002 seçimlerinde kullanıldığı, 1999 seçimlerinde 

çimlerinde ise en fazla reklamın 
(%41,62) ANAP tarafından kullanıldığı görülmektedir. 1999 seçimlerinde Sabah gazetesi siyasi 
partiler tarafından en fazla reklam verilen gazete olurken siyasi partilerden ANAP, CHP, DSP ve DYP 

u Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiş, buna karşın FP ve MHP ise 
ilanlarının büyük çoğunluğunu Hürriyet gazetesine vermeyi tercih etmiştir. 2002 seçimlerinde ise 
Hürriyet gazetesi en fazla reklam verilen gazete olurken siyasi partilerden CHP, DSP, DYP, ve GP 
reklamlarının büyük çoğunluğunu Hürriyet gazetesine vermeyi tercih etmiş, ANAP ve MHP ise 
ilanlarının büyük çoğunluğunu Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiştir. Bu sonuca göre CHP, DSP, 

ete tercihlerinin farklı olduğu, 
ANAP’ın ise aynı kaldığı söylenebilir. ANAP her iki seçim döneminde de reklamlarının büyük 
çoğunluğunu Sabah gazetesine; CHP, DSP ve DYP 1999 seçimlerinde Sabah gazetesine, 2002 

9 seçimlerinde Hürriyet gazetesine, 2002 seçimlerinde 
ise Sabah gazetesine vermeyi tercih etmiştir. ANAP ve DSP’nin 1999 seçimlerinde Cumhuriyet 
gazetesine ilan vermediği ancak 2002 seçimlerinde her iki partinin de Cumhuriyet gazetesine ilan 

in de 1999 seçimlerinde Sabah gazetesine ilan vermediği, 2002 seçimlerinde ise Sabah 
gazetesine ilan verdiği, DYP ve MHP’nin ise her iki seçim döneminde de Cumhuriyet gazetesine ilan 

sol eğilimli Cumhuriyet ve 
sağ liberal eğilimli Sabah gazetesine reklam vermemeyi tercih ettiği, buna karşın 2002 seçimlerine ilk 
kez katılan GP’nin Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerine reklam verdiği 
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 Tablo: 2. 1999-2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı

*Diğer: Sınıflandırılamayan Reklamları İçermektedir.

Siyasi partilerin kullandıkları reklam türlerine ilişkin veriler tablo: 2’de görülmektedir. Buna göre, her 
iki seçim döneminde de en fazla kullanımı tercih edilen reklam türünün
görülmektedir. Seçim dönemlerinde siyasi partilerin kullanmayı en fazla tercih ettiği reklam türüne 
bakıldığında, ANAP, DSP ve DYP’nin 1999 seçimlerinde kullanmayı en fazla tercih ettikleri reklam 
türünün “pozitif reklam” türü olduğu, 2002 seçimlerinde ise en fazla tercih ettikleri reklam türünün 
“negatif reklam” türü olduğu görülmektedir. Buna karşın CHP ve MHP’nin ise her iki seçim 
döneminde de kullanmayı en fazla tercih ettikleri reklam türünün “negatif reklam” türü olduğu 
görülmektedir. 1999 seçimlerinde FP’nin tüm reklamlarının (%100) “negatif reklam” türünde olduğu, 
2002 seçimlerinde GP’nin reklamlarının büyük oranda (%68,75) “negatif reklam” türünde olduğu 
görülmektedir. Her iki partinin de ilk kez seçimlere girdikleri yı
reklamların “negatif reklamlar” olduğu görülmektedir.

Tablo: 3. 1999-2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Negatif Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı

 Pozitif 
Reklamlar 

Negatif 
Reklamlar 

1999 Seçimleri Sayı Oran % Sayı
ANAP 7 50,00 5
CHP 0 00,00 8
DSP 3 100 0
DYP 8 47,06 6
FP 0 00,00 6
MHP 1 16,67 5
Toplam 19 33,33 30
2002 Seçimleri Sayı Oran % Sayı
ANAP 5 10,64 41
CHP 0 00,00 8
DSP 1 20,00 3
DYP 1 10,00 9
GP 2 12,50 11
MHP 2 16,67 8
Toplam 11 11,22 80

 Doğrudan Saldırı

1999 Seçimleri Sayı Oran %
ANAP 0 00,00
CHP 4 50,00
DSP 0 00,00
DYP 4 66,67
FP 0 00,00
MHP 2 40,00
Toplam 10 33,33
2002 Seçimleri Sayı Oran %
ANAP 14 34,15
CHP 5 62,50
DSP 1 33,33
DYP 4 44,44

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Political Communication and Media Studies 

505 

enel Seçimlerinde Kullanılan Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı

*Diğer: Sınıflandırılamayan Reklamları İçermektedir. 

Siyasi partilerin kullandıkları reklam türlerine ilişkin veriler tablo: 2’de görülmektedir. Buna göre, her 
iki seçim döneminde de en fazla kullanımı tercih edilen reklam türünün “negatif reklam” türü olduğu 
görülmektedir. Seçim dönemlerinde siyasi partilerin kullanmayı en fazla tercih ettiği reklam türüne 
bakıldığında, ANAP, DSP ve DYP’nin 1999 seçimlerinde kullanmayı en fazla tercih ettikleri reklam 

olduğu, 2002 seçimlerinde ise en fazla tercih ettikleri reklam türünün 
“negatif reklam” türü olduğu görülmektedir. Buna karşın CHP ve MHP’nin ise her iki seçim 
döneminde de kullanmayı en fazla tercih ettikleri reklam türünün “negatif reklam” türü olduğu 
örülmektedir. 1999 seçimlerinde FP’nin tüm reklamlarının (%100) “negatif reklam” türünde olduğu, 

2002 seçimlerinde GP’nin reklamlarının büyük oranda (%68,75) “negatif reklam” türünde olduğu 
görülmektedir. Her iki partinin de ilk kez seçimlere girdikleri yıllarda kullanmayı tercih ettikleri 
reklamların “negatif reklamlar” olduğu görülmektedir. 

2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Negatif Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı

Negatif 
Reklamlar  

Diğer* Toplam 

Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % 
5 35,71 2 14,29 14 24,56 
8 72,73 3 27,27 11 19,30 
0 00,00 0 00,00 3 5,26 
6 35,29 3 17,65 17 29,82 
6 100 0 00,00 6 10,53 
5 83,33 0 00,00 6 10,53 
30 52,63 8 14,04 57 100 
Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % 
41 87,23 1 2,13 47 47,96 
8 100 0 00,00 8 8,16 
3 60,00 1 20,00 5 5,10 
9 90,00 0 00,00 10 10,20 
11 68,75 3 18,75 16 16,33 
8 66,67 2 16,67 12 12,24 
80 81,63 7 7,14 98 100 

Doğrudan Saldırı Doğrudan 
Karşılaştırma 

Dolaylı (İmalı) 
Karşılaştırma  

Toplam 

Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı 
00,00 1 20,00 4 80,00 5 
50,00 3 37,50 1 12,50 8 
00,00 0 00,00 0 00,00 0 
66,67 0 00,00 2 33,33 6 
00,00 2 33,33 4 66,67 6 
40,00 2 40,00 1 20,00 5 
33,33 8 26,67 12 40,00 30 
Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı 
34,15 18 43,90 9 21,95 41 
62,50 3 37,50 0 00,00 8 
33,33 2 66,67 0 00,00 3 
44,44 3 33,33 2 22,22 9 

enel Seçimlerinde Kullanılan Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siyasi partilerin kullandıkları reklam türlerine ilişkin veriler tablo: 2’de görülmektedir. Buna göre, her 
“negatif reklam” türü olduğu 

görülmektedir. Seçim dönemlerinde siyasi partilerin kullanmayı en fazla tercih ettiği reklam türüne 
bakıldığında, ANAP, DSP ve DYP’nin 1999 seçimlerinde kullanmayı en fazla tercih ettikleri reklam 

olduğu, 2002 seçimlerinde ise en fazla tercih ettikleri reklam türünün 
“negatif reklam” türü olduğu görülmektedir. Buna karşın CHP ve MHP’nin ise her iki seçim 
döneminde de kullanmayı en fazla tercih ettikleri reklam türünün “negatif reklam” türü olduğu 
örülmektedir. 1999 seçimlerinde FP’nin tüm reklamlarının (%100) “negatif reklam” türünde olduğu, 

2002 seçimlerinde GP’nin reklamlarının büyük oranda (%68,75) “negatif reklam” türünde olduğu 
llarda kullanmayı tercih ettikleri 

2002 Genel Seçimlerinde Kullanılan Negatif Reklam Türlerinin Siyasi Partilere Göre Dağılımı 

Oran % 
16,67 
26,67 
00,00 
20,00 
20,00 
16,67 
100 
Oran % 
51,25 
10,00 
3,75 
11,25 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Siyasal İletişim ve Medya Araştırmaları / Political Communication and Media 
  
 

 

Siyasi partilerin kullandıkları negatif reklam türlerine ilişkin veriler tablo: 3’de görülmektedir. Buna 
göre, 1999 seçimlerinde kullanımı en fazla tercih edilen negatif reklam türünün “dolaylı (imalı) 
karşılaştırma” reklam türü olduğu, buna karşın 2002 se
negatif reklam türünün “doğrudan saldırı” reklam türü olduğu görülmektedir. Seçim dönemlerinde 
siyasi partilerin kullanmayı en fazla tercih ettiği negatif reklam türüne bakıldığında, 1999 seçimlerinde 
ANAP ve FP’nin “dolaylı (imalı) karşılaştırma” reklam türünü, CHP ve DYP’nin “doğrudan saldırı” 
reklam türünü, MHP’nin “doğrudan saldırı” ve “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı 
tercih ettikleri görülmektedir. DSP’nin ise bu seçim döneminde “negatif rekl
etmediği görülmektedir. 2002 seçimlerinde ANAP, DSP ve MHP’nin “doğrudan karşılaştırma” reklam 
türünü, CHP, DYP ve GP’nin ise “doğrudan saldırı” reklam türünü kullanmayı tercih ettikleri 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıld
“doğrudan saldırı” reklam türünü kullanmayı tercih ettikleri, DSP’nin 1999 seçimlerinde “negatif 
reklam” kullanmayı tercih etmediği, buna karşın 2002 seçimlerinde reklamlarında “negatif reklam”lara 
yer verdiği, ANAP’ın 1999 seçimlerinde “dolaylı (imalı) karşılaştırma reklam türünü, 2002 
seçimlerinde ise “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı tercih ettiği, MHP’nin ise 1999 
seçimlerinde “doğrudan saldırı” ve “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü, 2
“doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı tercih ettiği görülmektedir.

Tablo: 4. 1999 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklamların Gündem Uyumlarının Gazetelere/Partilere Dağılımı

GP 7 63,64
MHP 2 25,00
Toplam 33 41,25

 Cumhuriyet Hürriyet 
1999 
Seçimleri 

Sayı Oran % Sayı 

AN
AP 

Uyumlu 0 00,00 2 

Uyumlu 
Değil 

0 00,00 14 

Toplam 0 100 16 
CHP 

Uyumlu 5 62,50 1 
Uyumlu 
Değil 

3 37,50 7 

Toplam 8 100 8 

DSP 

Uyumlu 0 00,00 1 
Uyumlu 
Değil 

0 00,00 4 

Toplam 0 100 5 

D
YP 

Uyumlu 0 00,00 2 
Uyumlu 
Değil 

0 00,00 19 

Toplam 0 100 21 

FP 

Uyumlu 0 00,00 0 
Uyumlu 
Değil 

0 00,00 4 

Toplam 0 100 4 

M
HP 

Uyumlu 0 00,00 1 
Uyumlu 
Değil 

0 00,00 4 

Toplam 0 100 5 
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Siyasi partilerin kullandıkları negatif reklam türlerine ilişkin veriler tablo: 3’de görülmektedir. Buna 
göre, 1999 seçimlerinde kullanımı en fazla tercih edilen negatif reklam türünün “dolaylı (imalı) 
karşılaştırma” reklam türü olduğu, buna karşın 2002 seçimlerinde kullanımı en fazla tercih edilen 
negatif reklam türünün “doğrudan saldırı” reklam türü olduğu görülmektedir. Seçim dönemlerinde 
siyasi partilerin kullanmayı en fazla tercih ettiği negatif reklam türüne bakıldığında, 1999 seçimlerinde 

nin “dolaylı (imalı) karşılaştırma” reklam türünü, CHP ve DYP’nin “doğrudan saldırı” 
reklam türünü, MHP’nin “doğrudan saldırı” ve “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı 
tercih ettikleri görülmektedir. DSP’nin ise bu seçim döneminde “negatif reklam” kullanımını tercih 
etmediği görülmektedir. 2002 seçimlerinde ANAP, DSP ve MHP’nin “doğrudan karşılaştırma” reklam 
türünü, CHP, DYP ve GP’nin ise “doğrudan saldırı” reklam türünü kullanmayı tercih ettikleri 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise,CHP ve DYP her iki seçim döneminde de 
“doğrudan saldırı” reklam türünü kullanmayı tercih ettikleri, DSP’nin 1999 seçimlerinde “negatif 
reklam” kullanmayı tercih etmediği, buna karşın 2002 seçimlerinde reklamlarında “negatif reklam”lara 

ği, ANAP’ın 1999 seçimlerinde “dolaylı (imalı) karşılaştırma reklam türünü, 2002 
seçimlerinde ise “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı tercih ettiği, MHP’nin ise 1999 
seçimlerinde “doğrudan saldırı” ve “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü, 2002 seçimlerinde ise 
“doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. 

Tablo: 4. 1999 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklamların Gündem Uyumlarının Gazetelere/Partilere Dağılımı

63,64 3 27,27 1 9,09 11 
25,00 6 75,00 0 00,00 8 
41,25 35 43,75 12 15,00 80 

Hürriyet  Milliyet Sabah Toplam 
Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı Oran %

12,50 2 15,38 2 11,76 6 13,04

87,50 11 84,62 15 88,24 40 86,96

100 13 100 17 100 46 100

12,50 6 60,00 3 25,00 15 39,47
87,50 4 40,00 9 75,00 23 60,53

100 10 100 12 100 38 100
20,00 1 25,00 1 14,29 3 18,75
80,00 3 75,00 

 
6 85,71 13 81,25

100 4 100 7 100 16 100
9,52 4 15,38 2 7,14 8 10,67
90,48 22 84,62 26 92,86 67 89,33

100 26 100 28 100 75 100
00,00 1 25,00 0 00,00 1 12,50
100 3 75,00 0 00,00 7 87,50

100 4 100 0 100 8 100
20,00 2 50,00 0 00,00 3 33,33
80,00 2 50,00 0 00,00 6 66,67

100 4 100 0 00,00 9 100

Siyasi partilerin kullandıkları negatif reklam türlerine ilişkin veriler tablo: 3’de görülmektedir. Buna 
göre, 1999 seçimlerinde kullanımı en fazla tercih edilen negatif reklam türünün “dolaylı (imalı) 

çimlerinde kullanımı en fazla tercih edilen 
negatif reklam türünün “doğrudan saldırı” reklam türü olduğu görülmektedir. Seçim dönemlerinde 
siyasi partilerin kullanmayı en fazla tercih ettiği negatif reklam türüne bakıldığında, 1999 seçimlerinde 

nin “dolaylı (imalı) karşılaştırma” reklam türünü, CHP ve DYP’nin “doğrudan saldırı” 
reklam türünü, MHP’nin “doğrudan saldırı” ve “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı 

am” kullanımını tercih 
etmediği görülmektedir. 2002 seçimlerinde ANAP, DSP ve MHP’nin “doğrudan karşılaştırma” reklam 
türünü, CHP, DYP ve GP’nin ise “doğrudan saldırı” reklam türünü kullanmayı tercih ettikleri 

ığında ise,CHP ve DYP her iki seçim döneminde de 
“doğrudan saldırı” reklam türünü kullanmayı tercih ettikleri, DSP’nin 1999 seçimlerinde “negatif 
reklam” kullanmayı tercih etmediği, buna karşın 2002 seçimlerinde reklamlarında “negatif reklam”lara 

ği, ANAP’ın 1999 seçimlerinde “dolaylı (imalı) karşılaştırma reklam türünü, 2002 
seçimlerinde ise “doğrudan karşılaştırma” reklam türünü kullanmayı tercih ettiği, MHP’nin ise 1999 

002 seçimlerinde ise 

Tablo: 4. 1999 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklamların Gündem Uyumlarının Gazetelere/Partilere Dağılımı 

 

 

13,75 
10,00 
100 

Oran % 

13,04 

86,96 

100 

39,47 
60,53 

100 
18,75 
81,25 

100 
10,67 
89,33 

100 
12,50 
87,50 

100 
33,33 
66,67 

100 
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1999 seçimlerinde kullanılan Siyasi parti gazete 
veriler tablo: 4’te görülmektedir. Buna göre, ANAP, DSP, DYP ve FP’nin Cumhuriyet, Hürriyet, 
Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yoğun olarak gazete gündemleriyle uyumlu 
olmadığı görülmektedir. CHP’nin reklamlarının gündem uyumlarına bakıldığında ise Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinde yayınlanan reklamların yoğun olarak gündem ile uyumlu olduğu buna karşın, 
Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamların ise yoğun olarak günd
görülmektedir. MHP’nin gazete reklamlarının yer aldığı gazetelerden Hürriyet gazetesinde reklamların 
yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı, Milliyet gazetesinde yayınlanan reklamların yarısının 
gündem ile uyumlu, diğer yarısının is

Tablo: 5. 1999 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklamların Gündem Uyumlarının Gazetelere/Partilere Dağılımı

1999 seçimlerinde kullanılan Siyasi parti gazete reklamlarının gazete gündemlerine 
uyumlarına ilişkin veriler tablo: 5’de görülmektedir. Buna göre, ANAP’ın Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yarısının gündem ile uyumlu, diğer yar
ise gündem ile uyumlu olmadığı, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamların ise 
yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı görülmektedir. CHP’nin Milliyet gazetesinde 
yayınlanan reklamlarının gündem ile uyumlu olduğu, Sabah gazetesinde yayın
reklamlarının ise yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile uyumlu 
olmadığı, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde yayınlanan reklamların ise yoğun olarak 
gündem ile uyumlu olmadığı görülmektedir. DSP, DYP, GP ve MHP’nin Cumhuriyet, 
Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yoğun olarak gündem ile 
uyumlu olmadığı elde edilen bulgular arasındadır. 

  

 Cumhuriyet Hürriyet 
2002 
Seçimleri 

Sayı Oran % Sayı 

AN
AP 

Uyumlu 2 50,00 7 

Uyumlu 
Değil 

2 50,00 22 

Toplam 4 100 29 

CH
P 

Uyumlu 1 20,00 1 
Uyumlu 
Değil 

4 80,00 5 

Toplam 5 100 6 

D
SP 

Uyumlu 0 00,00 0 
Uyumlu 
Değil 

4 100 5 

Toplam 4 100 5 

DYP 

Uyumlu 0 00,00 3 
Uyumlu 
Değil 

0 00,00 6 

Toplam 0 100 9 

G
P 

Uyumlu 0 00,00 1 
Uyumlu 
Değil 

4 100 9 

Toplam 4 100 10 
M

H
P 

Uyumlu 0 00,00 4 
Uyumlu 
Değil 

0 00,00 8 

Toplam 0 100 12 
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1999 seçimlerinde kullanılan Siyasi parti gazete reklamlarının gazete gündemlerine uyumlarına ilişkin 
veriler tablo: 4’te görülmektedir. Buna göre, ANAP, DSP, DYP ve FP’nin Cumhuriyet, Hürriyet, 
Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yoğun olarak gazete gündemleriyle uyumlu 

ülmektedir. CHP’nin reklamlarının gündem uyumlarına bakıldığında ise Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinde yayınlanan reklamların yoğun olarak gündem ile uyumlu olduğu buna karşın, 
Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamların ise yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı 
görülmektedir. MHP’nin gazete reklamlarının yer aldığı gazetelerden Hürriyet gazetesinde reklamların 
yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı, Milliyet gazetesinde yayınlanan reklamların yarısının 
gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile uyumlu olmadığı elde edilen bulgular arasındadır.

Tablo: 5. 1999 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklamların Gündem Uyumlarının Gazetelere/Partilere Dağılımı

1999 seçimlerinde kullanılan Siyasi parti gazete reklamlarının gazete gündemlerine 
uyumlarına ilişkin veriler tablo: 5’de görülmektedir. Buna göre, ANAP’ın Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yarısının gündem ile uyumlu, diğer yar
ise gündem ile uyumlu olmadığı, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamların ise 
yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı görülmektedir. CHP’nin Milliyet gazetesinde 
yayınlanan reklamlarının gündem ile uyumlu olduğu, Sabah gazetesinde yayın
reklamlarının ise yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile uyumlu 
olmadığı, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde yayınlanan reklamların ise yoğun olarak 
gündem ile uyumlu olmadığı görülmektedir. DSP, DYP, GP ve MHP’nin Cumhuriyet, 
Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yoğun olarak gündem ile 
uyumlu olmadığı elde edilen bulgular arasındadır.  

Hürriyet  Milliyet Sabah Toplam 
Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % Sayı Oran %

24,14 9 50,00 5 16,13 23 28,05

75,86 9 50,00 26 83,87 59 71,95

100 18 100 31 100 82 100

16,67 2 66,67 1 50,00 5 31,25
83,33 1 33,33 1 50,00 11 68,75

100 3 100 2 100 16 100
00,00 0 00,00 0 00,00 0 00,00
100 6 100 4 100 19 100

100 6 100 4 100 19 100
33,33 1 25,00 1 20,00 5 27,78
66,67 3 75,00 4 80,00 13 72,22

100 4 100 5 100 18 100
10,00 0 00,00 0 00,00 1 3,57
90,00 4 100 10 100 27 96,43

100 4 100 10 100 28 100
33,33 1 8,33 1 8,33 6 16,67
66,67 11 91,67 11 91,67 30 83,33

100 12 100 12 00,00 36 100

reklamlarının gazete gündemlerine uyumlarına ilişkin 
veriler tablo: 4’te görülmektedir. Buna göre, ANAP, DSP, DYP ve FP’nin Cumhuriyet, Hürriyet, 
Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yoğun olarak gazete gündemleriyle uyumlu 

ülmektedir. CHP’nin reklamlarının gündem uyumlarına bakıldığında ise Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinde yayınlanan reklamların yoğun olarak gündem ile uyumlu olduğu buna karşın, 

em ile uyumlu olmadığı 
görülmektedir. MHP’nin gazete reklamlarının yer aldığı gazetelerden Hürriyet gazetesinde reklamların 
yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı, Milliyet gazetesinde yayınlanan reklamların yarısının 

e gündem ile uyumlu olmadığı elde edilen bulgular arasındadır. 

Tablo: 5. 1999 Genel Seçimlerinde Kullanılan Reklamların Gündem Uyumlarının Gazetelere/Partilere Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999 seçimlerinde kullanılan Siyasi parti gazete reklamlarının gazete gündemlerine 
uyumlarına ilişkin veriler tablo: 5’de görülmektedir. Buna göre, ANAP’ın Cumhuriyet ve 
Milliyet gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının 
ise gündem ile uyumlu olmadığı, Hürriyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamların ise 
yoğun olarak gündem ile uyumlu olmadığı görülmektedir. CHP’nin Milliyet gazetesinde 
yayınlanan reklamlarının gündem ile uyumlu olduğu, Sabah gazetesinde yayınlanan 
reklamlarının ise yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile uyumlu 
olmadığı, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde yayınlanan reklamların ise yoğun olarak 
gündem ile uyumlu olmadığı görülmektedir. DSP, DYP, GP ve MHP’nin Cumhuriyet, 
Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yoğun olarak gündem ile 

Oran % 

28,05 

71,95 

100 

31,25 
68,75 

100 
00,00 
100 

100 
27,78 
72,22 

100 
3,57 
96,43 

100 
16,67 
83,33 

100 
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3.3.2. Gazetelerdeki Siyasal Reklam İletilerinin Niteliksel (Kalitatif) Analizi

01.03.1999-18.04.1999 ve 26.09.2002
reklamlarına ilişkin niteliksel (kalitatif) veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir.

Tablo: 6. 1999-2002 Genel seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının İleti İçerikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo:6’da siyasi parti gazete reklamlarının ileti içeriklerine ilişkin veriler görülmektedir. Siyasi 
partilerin gazete reklamlarının konu içeriği beş temel değişken üzerinde incelenmiştir. Buna göre, 

Toplam
 

M
H

P 

G
P 

DYP 

DSP 

23 

3 1 3 0 

23,71 

25,00 

6,67 

30,00 

00,00 

6 0 4 0 1 

6,19 

00,00 

26,67 

00,00 

20,00 

45 

5 6 4 3 

46,39 

41,67 

40,00 

40,00 

60,00 

15 

3 1 1 0 

15,46 

25,00 

6,67 

10,00 

00,00 

0 0 0 0 0 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

8 1 3 2 1 

8,25 

8,33 

20,00 

20,00 

20,00 

97 

12 

15 

10 

5 

100 

12,37 

15,46 

10,31 

5,15 

D
iğer: S

ınıfland
ırılam

ayan R
ek

lam
ları İçerm

ekted
ir. 
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3.3.2. Gazetelerdeki Siyasal Reklam İletilerinin Niteliksel (Kalitatif) Analizi 

002-29.10.2002 tarihleri arasında yayınlanan siyasi parti gazete 
reklamlarına ilişkin niteliksel (kalitatif) veriler aşağıda tablolar halinde verilmiştir. 

2002 Genel seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının İleti İçerikler 

Tablo:6’da siyasi parti gazete reklamlarının ileti içeriklerine ilişkin veriler görülmektedir. Siyasi 
partilerin gazete reklamlarının konu içeriği beş temel değişken üzerinde incelenmiştir. Buna göre, 

DSP 

CH
P 

AN
AP 

2002 
Seçim

leri 

Toplam
 

M
H

P 

FP 

DYP 

DSP 

CH
P 

AN
AP 

0 3 13 

Sayı 20 

1 3 5 1 6 4 

00,00 

37,50 

27,66 

Oran 
% 

34,48 

16,67 

50,00 

29,41 

33,33 

54,55 

28,57 

1 0 1 Sayı 4 0 0 2 1 0 1 

20,00 

00,00 

2,13 
Oran  

% 

6,90 

00,00 

00,00 

11,76 

00,00 

00,00 

7,14 

3 5 22 

Sayı 18 

1 3 4 2 3 5 

60,00 

62,50 

46,81 

Oran 
 % 

31,03 

16,67 

50,00 

23,53 

66,67 

27,27 

35,71 

0 0 10 

Sayı 0 0 0 0 0 0 0 

00,00 

00,00 

21,28 

Oran 
 % 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

0 0 0 Sayı 1 0 0 0 0 0 1 

00,00 

00,00 

00,00 

Oran 
 % 

1,72 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

7,14 

1 0 1 Sayı 15 

4 0 6 0 2 3 

20,00 

00,00 

2,13 

Oran 
 % 

25,86 

66,67 

00,00 

35,29 

00,00 

18,18 

21,43 

5 8 47 

Sayı 58 

6 6 17 

4 11 

14 

5,15 

8,25 

48,45 

Oran  
% 

100 

10,34 

10,34 

29,31 

6,70 

18,97 

24,14 

29.10.2002 tarihleri arasında yayınlanan siyasi parti gazete 

Tablo:6’da siyasi parti gazete reklamlarının ileti içeriklerine ilişkin veriler görülmektedir. Siyasi 
partilerin gazete reklamlarının konu içeriği beş temel değişken üzerinde incelenmiştir. Buna göre, 

AN
AP 

1999 
Seçim

leri 

 

4 Sayı Ekonom
i 28,57 

Oran 
% 

1 Sayı Eğitim
 

7,14 

Oran 
% 

5 Sayı İç Politika 

35,71 

Oran 
% 

0 Sayı D
ış Politika 

00,00 

Oran 
% 

1 Sayı Sağlık  7,14 

O
ran %

 

3 Sayı D
iğer* 

21,43 

Oran 
% 

14 

Sayı Toplam
 24,14 

Oran 
% 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Siyasal İletişim ve Medya Araştırmaları / Political Communication and Media 
  
 
1999 seçimlerinde en çok kullanılan ileti türünün (%35,
iç politika (%31,58) ileti türünün yer aldığı görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise en çok kullanılan 
ileti türünün (%45,92) “iç politika” ileti türünün olduğu, ikinci sırada (%24,49) “ekonomi” ileti 
türünün yer aldığı görülmektedir. Dönem ve parti olarak verilere bakıldığında, 1999 seçimlerinde 
ANAP’ın en çok (%35,71) “iç politika”, CHP’nin en çok (%54,55) “ekonomi”, DSP’nin en çok 
(%66,67) “iç politika”, DYP’nin en çok (%29,41) “iç politika” ileti türlerini ku
türlerinde eşit bir dağılım olduğu (%50,00) ve bu ileti türlerinin “ekonomi” ve “iç politika” olduğu, 
MHP’nin ise reklamlarında en fazla oranda (%66,67) ileti türlerinin “birkaçını barındıran” reklamları 
kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise, tüm siyasi partilerin (ANAP, CHP, 
DSP, DYP, GP ve MHP) “iç politika” ileti türünü kullanmayı tercih ettiği, DSP dışındaki partilerin 
ikinci sırada “ekonomi” ileti türünü kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. DSP ise ikin
“eğitim” ileti türünü kullanmayı tercih etmiştir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP ve 
DSP, her iki seçim döneminde de “iç politika” ileti türünü; CHP ve DYP, 1999 seçimlerinde 
“ekonomi” ileti türünü, 2002 seçimlerinde ise “iç poli
reklamlarında “birkaç ileti türünü birden barındıran” ileti türünü, 2002 seçimlerinde ise “iç politika” 
ileti türünü reklamlarında kullanmayı tercih etmiştir. 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin 
“ekonomi” ve “iç politika” ileti türüne eşit oranda (%50,00), 2002 seçimlerine ilk kez katılan GP’nin 
ise, “iç politika” ileti türüne reklamlarında daha fazla (%37,50) yer verdiği görülmektedir.

Tablo: 7. 1999-2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Ekon

Toplam
 

M
H

P 

G
P 

D
YP 

D
SP 

CH
P 

AN
AP 

Seçim
leri 

0 0 0 0 0 0 0 Sayı

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

Oran 
%

2 1 0 0 0 0 1 Sayı
8,70 

33,33 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

7,69 

Oran 
%

3 1 0 0 0 2 0 Sayı

13,04 

33,33 

00,00 

00,00 

00,00 

66,67 

00,00 

Oran 
%

5 0 0 0 0 0 5 Sayı

21,74 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

38,46 

Oran 
%

3 0 0 1 0 0 2 Sayı

13,04 

00,00 

00,00 

33,33 

00,00 

00,00 

15,38 

Oran 
%

0 0 0 0 0 0 0 Sayı
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1999 seçimlerinde en çok kullanılan ileti türünün (%35,09) “ekonomi” ileti türü olduğu, ikinci sırada 
iç politika (%31,58) ileti türünün yer aldığı görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise en çok kullanılan 
ileti türünün (%45,92) “iç politika” ileti türünün olduğu, ikinci sırada (%24,49) “ekonomi” ileti 

r aldığı görülmektedir. Dönem ve parti olarak verilere bakıldığında, 1999 seçimlerinde 
ANAP’ın en çok (%35,71) “iç politika”, CHP’nin en çok (%54,55) “ekonomi”, DSP’nin en çok 
(%66,67) “iç politika”, DYP’nin en çok (%29,41) “iç politika” ileti türlerini kullandığı, FP’nin ileti 
türlerinde eşit bir dağılım olduğu (%50,00) ve bu ileti türlerinin “ekonomi” ve “iç politika” olduğu, 
MHP’nin ise reklamlarında en fazla oranda (%66,67) ileti türlerinin “birkaçını barındıran” reklamları 

lmektedir. 2002 seçimlerinde ise, tüm siyasi partilerin (ANAP, CHP, 
DSP, DYP, GP ve MHP) “iç politika” ileti türünü kullanmayı tercih ettiği, DSP dışındaki partilerin 
ikinci sırada “ekonomi” ileti türünü kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. DSP ise ikin
“eğitim” ileti türünü kullanmayı tercih etmiştir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP ve 
DSP, her iki seçim döneminde de “iç politika” ileti türünü; CHP ve DYP, 1999 seçimlerinde 
“ekonomi” ileti türünü, 2002 seçimlerinde ise “iç politika” ileti türünü;  MHP ise 1999 seçimlerinde 
reklamlarında “birkaç ileti türünü birden barındıran” ileti türünü, 2002 seçimlerinde ise “iç politika” 
ileti türünü reklamlarında kullanmayı tercih etmiştir. 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin 

ve “iç politika” ileti türüne eşit oranda (%50,00), 2002 seçimlerine ilk kez katılan GP’nin 
ise, “iç politika” ileti türüne reklamlarında daha fazla (%37,50) yer verdiği görülmektedir.

2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Ekonomi İletileri 
2002 
Seçim

leri 

Toplam
 

M
H

P 

FP 

D
YP 

D
SP 

CH
P 

AN
AP 

1999 
Seçim

leri 

Sayı 3 0 1 0 0 0 2 Sayı 

Oran 
% 

15,00 

00,00 

33,33 

00,00 

00,00 

00,00 

50,00 

Oran 
% 

Sayı 0 0 0 0 0 0 0 Sayı 
Oran 

% 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

Oran 
% 

Sayı 3 0 1 0 0 1 1 Sayı 
Oran 

% 

15,00 

00,00 

33,33 

00,00 

00,00 

16,67 

25,00 

Oran 
% 

Sayı 1 0 0 0 0 0 1 Sayı 
Oran 

% 

5,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

25,00 

Oran 
% 

Sayı 0 0 0 0 0 0 0 Sayı 
Oran 

% 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

00,00 

Oran 
% 

Sayı 2 0 0 0 1 1 0 Sayı sy

09) “ekonomi” ileti türü olduğu, ikinci sırada 
iç politika (%31,58) ileti türünün yer aldığı görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise en çok kullanılan 
ileti türünün (%45,92) “iç politika” ileti türünün olduğu, ikinci sırada (%24,49) “ekonomi” ileti 

r aldığı görülmektedir. Dönem ve parti olarak verilere bakıldığında, 1999 seçimlerinde 
ANAP’ın en çok (%35,71) “iç politika”, CHP’nin en çok (%54,55) “ekonomi”, DSP’nin en çok 

llandığı, FP’nin ileti 
türlerinde eşit bir dağılım olduğu (%50,00) ve bu ileti türlerinin “ekonomi” ve “iç politika” olduğu, 
MHP’nin ise reklamlarında en fazla oranda (%66,67) ileti türlerinin “birkaçını barındıran” reklamları 

lmektedir. 2002 seçimlerinde ise, tüm siyasi partilerin (ANAP, CHP, 
DSP, DYP, GP ve MHP) “iç politika” ileti türünü kullanmayı tercih ettiği, DSP dışındaki partilerin 
ikinci sırada “ekonomi” ileti türünü kullanmayı tercih ettiği görülmektedir. DSP ise ikinci sırada, 
“eğitim” ileti türünü kullanmayı tercih etmiştir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP ve 
DSP, her iki seçim döneminde de “iç politika” ileti türünü; CHP ve DYP, 1999 seçimlerinde 

tika” ileti türünü;  MHP ise 1999 seçimlerinde 
reklamlarında “birkaç ileti türünü birden barındıran” ileti türünü, 2002 seçimlerinde ise “iç politika” 
ileti türünü reklamlarında kullanmayı tercih etmiştir. 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin 

ve “iç politika” ileti türüne eşit oranda (%50,00), 2002 seçimlerine ilk kez katılan GP’nin 
ise, “iç politika” ileti türüne reklamlarında daha fazla (%37,50) yer verdiği görülmektedir. 
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Siyasi partilerin ekonomi iletilerinin içeriği toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Tablo 7’deki 
verilere göre, 1999 seçimlerinde en çok (%20,00) “yolsuzluk” iletisinin, ikinci sırada ise (%15,00), 
“enflasyon”, “işsizlik ve kriz”, vergi teşviği” ve “bir
görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise en çok (%33,33) “üreten ekonomi ve kalkınma” iletisinin, ikinci 
sırada ise (%20,83) “refah ve istikrar” iletisinin kullanıldığı görülmektedir. Dönem ve parti olarak 
verilere bakıldığında 1999 seçimlerinde ANAP, en çok (%50,00) “enflasyon” iletisini; CHP, en çok 
(%33,33) “yolsuzluk” iletisini; DYP, en çok (%60,00) “vergi teşviği” iletisini kullanmayı tercih ettiği; 
DSP’nin tek iletisinin “sosyal devlet ve hakça düzen” iletisi olduğu,
iletiyi” birden barındırdığı görülmektedir. FP’nin ise iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) 
gözlemlenmektedir. Bu iletiler, “enflasyon”, “işsizlik ve kriz” ve “yolsuzluk” iletileridir. 2002 
seçimlerinde ANAP, en çok (%38,46) “refah ve istikrar” iletisini; CHP, en çok (66,67) “işsizlik ve 
kriz” iletisini; DYP, en çok (%66,67) “üreten ekonomi ve kalkınma” iletisini kullanmayı tercih ettiği, 
MHP’nin iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) olduğu görülmektedir. MHP’nin ileti
“işsizlik ve kriz” ve “üreten ekonomi ve kalkınma” iletileridir. DSP’nin ekonomi iletisi bulunmazken 
GP’nin kullandığı tek ileti türü “yolsuzluk” iletisidir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP, 
1999 seçimlerinde “enflasyon”, 2002 s
“yolsuzluk”, 2002 seçimlerinde “işsizlik ve kriz”; DYP, 1999 seçimlerinde “vergi teşviği”, 2002 
seçimlerinde “üreten ekonomi ve hakça düzen” iletilerini kullanmayı tercih etmiştir. MHP’nin 1999 
seçimlerinde tek ekonomi iletisinin “birkaç iletiyi birden barındırdığı”, 2002 seçimlerinde ise “IMF”, 
“işsizlik ve kriz” ve ”üreten ekonomi ve kalkınma” iletilerini kullandığı, DSP’nin ise 1999 
seçimlerinde kullandığı tek ekonomi ileti türünün “sosyal devlet ve
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Siyasi partilerin ekonomi iletilerinin içeriği toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Tablo 7’deki 
verilere göre, 1999 seçimlerinde en çok (%20,00) “yolsuzluk” iletisinin, ikinci sırada ise (%15,00), 
“enflasyon”, “işsizlik ve kriz”, vergi teşviği” ve “birkaçı birden” iletilerinin kullanıldığı 
görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise en çok (%33,33) “üreten ekonomi ve kalkınma” iletisinin, ikinci 
sırada ise (%20,83) “refah ve istikrar” iletisinin kullanıldığı görülmektedir. Dönem ve parti olarak 

ığında 1999 seçimlerinde ANAP, en çok (%50,00) “enflasyon” iletisini; CHP, en çok 
(%33,33) “yolsuzluk” iletisini; DYP, en çok (%60,00) “vergi teşviği” iletisini kullanmayı tercih ettiği; 
DSP’nin tek iletisinin “sosyal devlet ve hakça düzen” iletisi olduğu, MHP’nin ise tek iletisinin “birkaç 
iletiyi” birden barındırdığı görülmektedir. FP’nin ise iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) 
gözlemlenmektedir. Bu iletiler, “enflasyon”, “işsizlik ve kriz” ve “yolsuzluk” iletileridir. 2002 

38,46) “refah ve istikrar” iletisini; CHP, en çok (66,67) “işsizlik ve 
kriz” iletisini; DYP, en çok (%66,67) “üreten ekonomi ve kalkınma” iletisini kullanmayı tercih ettiği, 
MHP’nin iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) olduğu görülmektedir. MHP’nin ileti
“işsizlik ve kriz” ve “üreten ekonomi ve kalkınma” iletileridir. DSP’nin ekonomi iletisi bulunmazken 
GP’nin kullandığı tek ileti türü “yolsuzluk” iletisidir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP, 
1999 seçimlerinde “enflasyon”, 2002 seçimlerinde “refah ve istikrar”; CHP, 1999 seçimlerinde 
“yolsuzluk”, 2002 seçimlerinde “işsizlik ve kriz”; DYP, 1999 seçimlerinde “vergi teşviği”, 2002 
seçimlerinde “üreten ekonomi ve hakça düzen” iletilerini kullanmayı tercih etmiştir. MHP’nin 1999 

erinde tek ekonomi iletisinin “birkaç iletiyi birden barındırdığı”, 2002 seçimlerinde ise “IMF”, 
“işsizlik ve kriz” ve ”üreten ekonomi ve kalkınma” iletilerini kullandığı, DSP’nin ise 1999 
seçimlerinde kullandığı tek ekonomi ileti türünün “sosyal devlet ve hakça düzen” iletisi olduğu 2002 
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Siyasi partilerin ekonomi iletilerinin içeriği toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Tablo 7’deki 
verilere göre, 1999 seçimlerinde en çok (%20,00) “yolsuzluk” iletisinin, ikinci sırada ise (%15,00), 

kaçı birden” iletilerinin kullanıldığı 
görülmektedir. 2002 seçimlerinde ise en çok (%33,33) “üreten ekonomi ve kalkınma” iletisinin, ikinci 
sırada ise (%20,83) “refah ve istikrar” iletisinin kullanıldığı görülmektedir. Dönem ve parti olarak 

ığında 1999 seçimlerinde ANAP, en çok (%50,00) “enflasyon” iletisini; CHP, en çok 
(%33,33) “yolsuzluk” iletisini; DYP, en çok (%60,00) “vergi teşviği” iletisini kullanmayı tercih ettiği; 

MHP’nin ise tek iletisinin “birkaç 
iletiyi” birden barındırdığı görülmektedir. FP’nin ise iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) 
gözlemlenmektedir. Bu iletiler, “enflasyon”, “işsizlik ve kriz” ve “yolsuzluk” iletileridir. 2002 

38,46) “refah ve istikrar” iletisini; CHP, en çok (66,67) “işsizlik ve 
kriz” iletisini; DYP, en çok (%66,67) “üreten ekonomi ve kalkınma” iletisini kullanmayı tercih ettiği, 
MHP’nin iletilerinde eşit bir dağılım (%33,33) olduğu görülmektedir. MHP’nin iletileri “IMF”, 
“işsizlik ve kriz” ve “üreten ekonomi ve kalkınma” iletileridir. DSP’nin ekonomi iletisi bulunmazken 
GP’nin kullandığı tek ileti türü “yolsuzluk” iletisidir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP, 

eçimlerinde “refah ve istikrar”; CHP, 1999 seçimlerinde 
“yolsuzluk”, 2002 seçimlerinde “işsizlik ve kriz”; DYP, 1999 seçimlerinde “vergi teşviği”, 2002 
seçimlerinde “üreten ekonomi ve hakça düzen” iletilerini kullanmayı tercih etmiştir. MHP’nin 1999 

erinde tek ekonomi iletisinin “birkaç iletiyi birden barındırdığı”, 2002 seçimlerinde ise “IMF”, 
“işsizlik ve kriz” ve ”üreten ekonomi ve kalkınma” iletilerini kullandığı, DSP’nin ise 1999 
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seçimlerinde ise ekonomi iletilerinin bulunmadığı görülmektedir. 1999 seçimlerine ilk kez katılan 
FP’nin ekonomi iletilerinin eşit bir dağılım (%33,33) gösterdiği ve bu iletilerin “enflasyon”, “işsizlik 
ve kriz” ve “yolsuzluk” iletileri olduğu, 2002 seçimlerine ilk kez katılan GP’nin kullandığı tek ileti 
türünün ise “yolsuzluk” ileti olduğu görülmektedir. 

Tablo: 8. 1999-2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Eğitim İletileri

 

 

 

 

 

Siyasi partilerin eğitim iletilerinin içeriği toplam altı başlık altında incelenmiştir. Tablo 8’deki verilere 
göre, 1999 seçimlerinde ANAP’ın tek iletisinin “çağdaş eğitim” iletisi olduğu, DYP’nin iletilerinin 
eşit bir dağılım (%50,00) gösterdiği ve bu ile
görülmektedir. CHP, DSP, FP ve MHP ise eğitim iletilerini kullanmayı tercih etmediği 
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seçimlerinde ise ekonomi iletilerinin bulunmadığı görülmektedir. 1999 seçimlerine ilk kez katılan 
FP’nin ekonomi iletilerinin eşit bir dağılım (%33,33) gösterdiği ve bu iletilerin “enflasyon”, “işsizlik 

luk” iletileri olduğu, 2002 seçimlerine ilk kez katılan GP’nin kullandığı tek ileti 
türünün ise “yolsuzluk” ileti olduğu görülmektedir.  

2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Eğitim İletileri 

Siyasi partilerin eğitim iletilerinin içeriği toplam altı başlık altında incelenmiştir. Tablo 8’deki verilere 
göre, 1999 seçimlerinde ANAP’ın tek iletisinin “çağdaş eğitim” iletisi olduğu, DYP’nin iletilerinin 
eşit bir dağılım (%50,00) gösterdiği ve bu iletilerin “reform” ve “yeni mezuna iş” iletileri olduğu 
görülmektedir. CHP, DSP, FP ve MHP ise eğitim iletilerini kullanmayı tercih etmediği 
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seçimlerinde ise ekonomi iletilerinin bulunmadığı görülmektedir. 1999 seçimlerine ilk kez katılan 
FP’nin ekonomi iletilerinin eşit bir dağılım (%33,33) gösterdiği ve bu iletilerin “enflasyon”, “işsizlik 

luk” iletileri olduğu, 2002 seçimlerine ilk kez katılan GP’nin kullandığı tek ileti 

Siyasi partilerin eğitim iletilerinin içeriği toplam altı başlık altında incelenmiştir. Tablo 8’deki verilere 
göre, 1999 seçimlerinde ANAP’ın tek iletisinin “çağdaş eğitim” iletisi olduğu, DYP’nin iletilerinin 

tilerin “reform” ve “yeni mezuna iş” iletileri olduğu 
görülmektedir. CHP, DSP, FP ve MHP ise eğitim iletilerini kullanmayı tercih etmediği 
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görülmektedir.2002 seçimlerinde ise ANAP’ın iletisinin “iş garantili eğitim” iletisi, DSP’nin iletisinin 
“bilgi toplumu” iletisi, GP’nin en çok (%50,00) kullandığı iletinin “reform” iletisi olduğu 
görülmektedir.  CHP, DYP ve MHP’nin ise eğitim iletilerini kullanmayı tercih etmedikleri 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP’ın 1999 seçimlerinde “ça
iletisini, 2002 seçimlerinde “iş garantili eğitim” iletisini kullandığı; DYP’nin 1999 seçimlerinde 
“reform” ve “yeni mezuna iş” iletilerini kullandığı buna karşın 2002 seçimlerinde eğitim iletilerinin 
bulunmadığı, DSP’nin ise 1999 seçimlerinde
“bilgi toplumu” iletisini kullandığı; CHP ve MHP’nin ise her iki seçim döneminde de eğitim 
iletilerinin bulunmadığı ayrıca 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin eğitim iletilerinin bulunmadığı 
buna karşın 2002 seçimlerine katılan GP’nin eğitim iletilerinin bulunduğu ve en çok (%50,00) 
kullanılan iletinin “reform” iletisi olduğu görülmektedir.

Tablo: 9. 1999-2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının İç Politika İletileri
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görülmektedir.2002 seçimlerinde ise ANAP’ın iletisinin “iş garantili eğitim” iletisi, DSP’nin iletisinin 
mu” iletisi, GP’nin en çok (%50,00) kullandığı iletinin “reform” iletisi olduğu 

görülmektedir.  CHP, DYP ve MHP’nin ise eğitim iletilerini kullanmayı tercih etmedikleri 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP’ın 1999 seçimlerinde “ça
iletisini, 2002 seçimlerinde “iş garantili eğitim” iletisini kullandığı; DYP’nin 1999 seçimlerinde 
“reform” ve “yeni mezuna iş” iletilerini kullandığı buna karşın 2002 seçimlerinde eğitim iletilerinin 
bulunmadığı, DSP’nin ise 1999 seçimlerinde eğitim iletilerinin bulunmadığı, 2002 seçimlerinde ise 
“bilgi toplumu” iletisini kullandığı; CHP ve MHP’nin ise her iki seçim döneminde de eğitim 
iletilerinin bulunmadığı ayrıca 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin eğitim iletilerinin bulunmadığı 

karşın 2002 seçimlerine katılan GP’nin eğitim iletilerinin bulunduğu ve en çok (%50,00) 
kullanılan iletinin “reform” iletisi olduğu görülmektedir. 
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görülmektedir.2002 seçimlerinde ise ANAP’ın iletisinin “iş garantili eğitim” iletisi, DSP’nin iletisinin 
mu” iletisi, GP’nin en çok (%50,00) kullandığı iletinin “reform” iletisi olduğu 

görülmektedir.  CHP, DYP ve MHP’nin ise eğitim iletilerini kullanmayı tercih etmedikleri 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP’ın 1999 seçimlerinde “çağdaş eğitim” 
iletisini, 2002 seçimlerinde “iş garantili eğitim” iletisini kullandığı; DYP’nin 1999 seçimlerinde 
“reform” ve “yeni mezuna iş” iletilerini kullandığı buna karşın 2002 seçimlerinde eğitim iletilerinin 

eğitim iletilerinin bulunmadığı, 2002 seçimlerinde ise 
“bilgi toplumu” iletisini kullandığı; CHP ve MHP’nin ise her iki seçim döneminde de eğitim 
iletilerinin bulunmadığı ayrıca 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin eğitim iletilerinin bulunmadığı 

karşın 2002 seçimlerine katılan GP’nin eğitim iletilerinin bulunduğu ve en çok (%50,00) 
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Siyasi partilerin iç politika iletilerinin içeriği toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Tablo 9’daki 
verilere göre, 1999 ve 2002 seçimlerinde öne çıkan iç politika ileti türü “iyi bir gelecek” iletisidir. 
1999 seçimlerinde ikinci ön plana çıkan ileti tü
ikinci ön plana çıkan ileti türü “icraat” iletisi olmuştur. Dönem ve parti olarak verilere bakıldığında 
1999 seçimlerinde ANAP’ın en çok (%60,00) “iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin en çok (%66,67) 
“irtica-gericilik” iletisini; DSP’nin en çok (% 50,00) “icraat” ve “iyi bir gelecek” iletilerini; DYP’nin 
en çok (%75,00) “milliyetçilik” iletisini; FP’nin en çok (%66,67) “demokrasi, hak ve özgürlükler” 
iletisini kullandığı, MHP’nin ise kullandığı tek ile
2002 seçimlerinde ANAP’ın en çok (%40,91) “iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin en çok (%40,00) 
“dürüstlük” iletisini; DSP’nin en çok (%66,67) “icraat” iletisini; DYP ve GP’nin en çok (%50,00) “bir 
önceki kötü yönetim” iletisini; MHP’nin ise en çok (%60,00) “milliyetçilik” iletisini kullandığı 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP’ın her iki seçim döneminde de en çok 
“iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin 1999 seçimlerinde en çok “irt
en çok “dürüstlük” iletisini; DSP’nin 1999 seçimlerinde en çok “icraat” ve “iyi bir gelecek” iletilerini, 
2002 seçimlerinde ise “icraat” iletisini; DYP’nin 1999 seçimlerinde en çok “milliyetçilik” iletisini, 
2002 seçimlerinde ise “bir önceki kötü yönetim” iletisini, MHP’nin her iki seçim döneminde de en çok 
“milliyetçilik” iletisini kullandığı görülmektedir. Ayrıca 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin en 
çok “demokrasi, hak ve özgürlükler” iletisini kullandığı buna k
GP’nin en çok “bir önceki kötü yönetim” iletisini kullandığı görülmektedir.
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Siyasi partilerin iç politika iletilerinin içeriği toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Tablo 9’daki 
verilere göre, 1999 ve 2002 seçimlerinde öne çıkan iç politika ileti türü “iyi bir gelecek” iletisidir. 
1999 seçimlerinde ikinci ön plana çıkan ileti türü “milliyetçilik” iletisi olurken 2002 seçimlerinde ise 
ikinci ön plana çıkan ileti türü “icraat” iletisi olmuştur. Dönem ve parti olarak verilere bakıldığında 
1999 seçimlerinde ANAP’ın en çok (%60,00) “iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin en çok (%66,67) 

gericilik” iletisini; DSP’nin en çok (% 50,00) “icraat” ve “iyi bir gelecek” iletilerini; DYP’nin 
en çok (%75,00) “milliyetçilik” iletisini; FP’nin en çok (%66,67) “demokrasi, hak ve özgürlükler” 
iletisini kullandığı, MHP’nin ise kullandığı tek iletinin “milliyetçilik” iletisi olduğu görülmektedir. 
2002 seçimlerinde ANAP’ın en çok (%40,91) “iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin en çok (%40,00) 
“dürüstlük” iletisini; DSP’nin en çok (%66,67) “icraat” iletisini; DYP ve GP’nin en çok (%50,00) “bir 

kötü yönetim” iletisini; MHP’nin ise en çok (%60,00) “milliyetçilik” iletisini kullandığı 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP’ın her iki seçim döneminde de en çok 
“iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin 1999 seçimlerinde en çok “irtica-gericilik”, 2002 seçimlerinde ise 
en çok “dürüstlük” iletisini; DSP’nin 1999 seçimlerinde en çok “icraat” ve “iyi bir gelecek” iletilerini, 
2002 seçimlerinde ise “icraat” iletisini; DYP’nin 1999 seçimlerinde en çok “milliyetçilik” iletisini, 

lerinde ise “bir önceki kötü yönetim” iletisini, MHP’nin her iki seçim döneminde de en çok 
“milliyetçilik” iletisini kullandığı görülmektedir. Ayrıca 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin en 
çok “demokrasi, hak ve özgürlükler” iletisini kullandığı buna karşın 2002 seçimlerine ilk kez katılan 
GP’nin en çok “bir önceki kötü yönetim” iletisini kullandığı görülmektedir. 
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Siyasi partilerin iç politika iletilerinin içeriği toplam 10 başlık altında incelenmiştir. Tablo 9’daki 
verilere göre, 1999 ve 2002 seçimlerinde öne çıkan iç politika ileti türü “iyi bir gelecek” iletisidir. 

rü “milliyetçilik” iletisi olurken 2002 seçimlerinde ise 
ikinci ön plana çıkan ileti türü “icraat” iletisi olmuştur. Dönem ve parti olarak verilere bakıldığında 
1999 seçimlerinde ANAP’ın en çok (%60,00) “iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin en çok (%66,67) 

gericilik” iletisini; DSP’nin en çok (% 50,00) “icraat” ve “iyi bir gelecek” iletilerini; DYP’nin 
en çok (%75,00) “milliyetçilik” iletisini; FP’nin en çok (%66,67) “demokrasi, hak ve özgürlükler” 

tinin “milliyetçilik” iletisi olduğu görülmektedir. 
2002 seçimlerinde ANAP’ın en çok (%40,91) “iyi bir gelecek” iletisini; CHP’nin en çok (%40,00) 
“dürüstlük” iletisini; DSP’nin en çok (%66,67) “icraat” iletisini; DYP ve GP’nin en çok (%50,00) “bir 

kötü yönetim” iletisini; MHP’nin ise en çok (%60,00) “milliyetçilik” iletisini kullandığı 
görülmektedir. İki seçim dönemi karşılaştırıldığında ise, ANAP’ın her iki seçim döneminde de en çok 

gericilik”, 2002 seçimlerinde ise 
en çok “dürüstlük” iletisini; DSP’nin 1999 seçimlerinde en çok “icraat” ve “iyi bir gelecek” iletilerini, 
2002 seçimlerinde ise “icraat” iletisini; DYP’nin 1999 seçimlerinde en çok “milliyetçilik” iletisini, 

lerinde ise “bir önceki kötü yönetim” iletisini, MHP’nin her iki seçim döneminde de en çok 
“milliyetçilik” iletisini kullandığı görülmektedir. Ayrıca 1999 seçimlerine ilk kez katılan FP’nin en 

arşın 2002 seçimlerine ilk kez katılan 
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Tablo: 10. 1999-2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Dış Politika İletileri

 Avrupa-Batı ile 
İlişkiler 

1999 Seçimleri Sayı Oran %
ANAP 0 00,00
CHP 0 00,00
DSP 0 00,00
DYP 0 00,00
FP 0 00,00
MHP 0 00,00
Toplam 0 00,00
2002 Seçimleri Sayı Oran %
ANAP 3 30,00
CHP 0 00,00
DSP 0 00,00
DYP 0 00,00
GP 1 100
MHP 1 33,33
Toplam 5 33,33

 

Siyasi partilerin dış politika iletilerinin içeriği toplam iki başlık altında incelenmiştir. Tablo 10’daki 
verilere göre, 1999 seçimlerinde hiçbir siyasi partinin dış politika iletilerine reklamlarında yer 
vermediği, 2002 seçimlerinde ise öne çıkan iletini
görülmektedir. Dış politika iletilerinin partilere dağılımına bakıldığında ANAP’ın en çok (%70,00) 
“AB süreci” iletisini kullandığı, DYP’nin tek ileti türünün “AB süreci” iletisi, GP’nin tek ileti türünün 
“Avrupa-Batı ile ilişkiler” iletisi olduğu, MHP’nin en çok (%66,67) “AB süreci” iletisini kullandığı, 
CHP ve DSP’nin ise dış politika iletilerini reklamlarında kullanmadığı görülmektedir. 

Tablo: 11. 1999-2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Sağlık İleti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reform
1999 Seçimleri Sayı
ANAP 1 
CHP 0 
DSP 0 
DYP 0 
FP 0 
MHP 0 
Toplam 1 
2002 Seçimleri Sayı
ANAP 0 
CHP 0 
DSP 0 
DYP 0 
GP 0 
MHP 0 
Toplam 0 
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2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Dış Politika İletileri 

Batı ile AB Süreci Toplam 

Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 100 
Oran % Sayı Oran % Sayı Oran % 
30,00 7 70,00 10 66,67 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 0 00,00 
00,00 1 100 1 6,67 
100 0 00,00 1 6,67 
33,33 2 66,67 3 20,00 
33,33 10 66,67 15 100 

Siyasi partilerin dış politika iletilerinin içeriği toplam iki başlık altında incelenmiştir. Tablo 10’daki 
verilere göre, 1999 seçimlerinde hiçbir siyasi partinin dış politika iletilerine reklamlarında yer 
vermediği, 2002 seçimlerinde ise öne çıkan iletinin (%66,67) “AB süreci” iletisi olduğu 
görülmektedir. Dış politika iletilerinin partilere dağılımına bakıldığında ANAP’ın en çok (%70,00) 
“AB süreci” iletisini kullandığı, DYP’nin tek ileti türünün “AB süreci” iletisi, GP’nin tek ileti türünün 

ile ilişkiler” iletisi olduğu, MHP’nin en çok (%66,67) “AB süreci” iletisini kullandığı, 
CHP ve DSP’nin ise dış politika iletilerini reklamlarında kullanmadığı görülmektedir.  

2002 seçimlerinde Siyasi Parti Gazete Reklamlarının Sağlık İletileri 

Reform Toplam 
Sayı Oran % Sayı Oran % 

100 1 100 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
100 1 100 

Sayı Oran % Sayı Oran % 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 00,00 
00,00 0 100 

Siyasi partilerin dış politika iletilerinin içeriği toplam iki başlık altında incelenmiştir. Tablo 10’daki 
verilere göre, 1999 seçimlerinde hiçbir siyasi partinin dış politika iletilerine reklamlarında yer 

n (%66,67) “AB süreci” iletisi olduğu 
görülmektedir. Dış politika iletilerinin partilere dağılımına bakıldığında ANAP’ın en çok (%70,00) 
“AB süreci” iletisini kullandığı, DYP’nin tek ileti türünün “AB süreci” iletisi, GP’nin tek ileti türünün 

ile ilişkiler” iletisi olduğu, MHP’nin en çok (%66,67) “AB süreci” iletisini kullandığı, 
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Siyasi partilerin sağlık iletilerinin içeriği tek başlık altında incelenmiştir. Tablo 11’deki verilere göre, 
1999 seçimlerinde sadece ANAP’ın sağlık iletisinin bulunduğu, bu iletinin de reform iletisi olduğu, 
2002 seçimlerine ilişkin ise hiçbir siyasi partinin sağlık iletisinin bulunmadığı görülmektedir.

4. SONUÇ 

Siyasal iletişim kampanya döneminde gelişen teknol
araçları çeşitlilik gösterse de gazeteler bu alanda vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. Zira gazeteler 
siyasal iletişim sürecinde gündem belirleyici özelliği ile ideolojik düşüncenin yayılmasını sağlamakta, 
seçmen katılımını ciddi oranda artırmakta ve kararsız seçmen kitlesinin oy verme davranış, 
eğilimlerinde yönlendirici rol oynamaktadır.

Yapılan bu çalışma ile siyasi aktörlerin/partilerin siyasal iletişim ve reklam sürecinde kendi 
politikalarını seçmen kitlesine aktarabilmek ve bunun seçim başarısına yansımasını sağlayabilmek 
amacıyla gazete siyasal reklamlarını yoğun olarak kullandıkları tespit edilmiştir.  Bu kapsamda 
gerçekleştirilen çalışmamızda elde edilen veriler varsayımlarımızı da önemli ölçüde doğrula

26 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken seçim sonuçlarına göre, RP, ANAP, DYP, DSP ve CHP 
%10’luk seçim barajını geçerek meclis’te sandalye kazanmaya hak kazanmıştır. Ancak hiçbir partinin 
tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edememesi üzerine C
hükümet kurma görevini, seçim sonuçlarına göre ikinci parti olan ANAP’a vermiştir. Bunun 
sonucunda ANAP ve DYP meclis’ten güvenoyu alarak koalisyon hükümetini kurmuşlardır. Ancak RP 
lideri Necmettin Erbakan’ın güvenoyu kararı
Mahkemesinin bu kararı iptal etmesi üzerine Mesut Yılmaz istifasını vermiş ve bu koalisyon hükümeti 
dağılmıştır. Bu gelişme üzerine RP-
hükümet 28 Şubat kararlarıyla istifaya zorlanmıştır. Bu gelişme üzerine ANAP
(Demokrat Türkiye Partisi) ortaklığıyla ANASOL
hükümeti dışarıdan desteklemiştir. Ancak Türkbank ihalesinde yolsuzluk iddiaları üzerine CHP
koalisyondan desteğini çekmiş ve meclis’e bir gensoru önergesi vermiştir. Önergenin meclis 
tarafından kabulü üzerine bu koalisyon hükümeti de düşmüştür. Daha sonra ise 18 Nisan 1999 genel 
seçimlerine kadar görev alan DSP
gerçekleşen seçim sonuçlarına göre de hiçbir parti meclis’te çoğunluğu elde edememiş ve Türkiye’nin 
17. Koalisyon hükümeti Bülent Ecevit Başbakanlığında DSP, ANAP ve MHP ortaklığıyla 
kurulmuştur. Ancak bu hükümet döneminde de geçmi
istikrarsızlık durumu devam etmiş ve 2001 yılında büyük bir kriz patlak vermiş ve Başbakan Bülent 
Ecevit’in rahatsızlığıyla beraber ortaya birde yönetim krizi çıkmıştır. Bu gelişmeler üzerine MHP 
lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim isteğini açıklaması üzerine meclis 3 Kasım 2002’de tekrar erken 
seçim kararı almıştır. 2002 seçimlerine giden süreçte de ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar devam 
etmiştir. Bu durumu yansıtması açısından SAM’in yaptığı araştırma önem arz etm
yaptığı araştırmaya göre seçim yılı olan 2002’de seçmenin %55’inin hane geliri asgari ücretten biraz 
fazla iken, %25’inin geliri asgari ücretten azdır.

Bu verilere göre ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar dönemleri sonrasında gerçekleşen 
genel seçimlerinde siyasi partilerin gazete reklamlarının karşılaştırmalı analizinin yapılması ve 
reklamlarda kullanılan iletilerin ve bu reklam türlerini tespitinin yapılması, toplumsal ve siyasal 
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Siyasi partilerin sağlık iletilerinin içeriği tek başlık altında incelenmiştir. Tablo 11’deki verilere göre, 
1999 seçimlerinde sadece ANAP’ın sağlık iletisinin bulunduğu, bu iletinin de reform iletisi olduğu, 
2002 seçimlerine ilişkin ise hiçbir siyasi partinin sağlık iletisinin bulunmadığı görülmektedir.

Siyasal iletişim kampanya döneminde gelişen teknoloji ile birlikte her ne kadar iletişim ortam ve 
araçları çeşitlilik gösterse de gazeteler bu alanda vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. Zira gazeteler 
siyasal iletişim sürecinde gündem belirleyici özelliği ile ideolojik düşüncenin yayılmasını sağlamakta, 

men katılımını ciddi oranda artırmakta ve kararsız seçmen kitlesinin oy verme davranış, 
eğilimlerinde yönlendirici rol oynamaktadır. 

Yapılan bu çalışma ile siyasi aktörlerin/partilerin siyasal iletişim ve reklam sürecinde kendi 
ine aktarabilmek ve bunun seçim başarısına yansımasını sağlayabilmek 

amacıyla gazete siyasal reklamlarını yoğun olarak kullandıkları tespit edilmiştir.  Bu kapsamda 
gerçekleştirilen çalışmamızda elde edilen veriler varsayımlarımızı da önemli ölçüde doğrula

26 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken seçim sonuçlarına göre, RP, ANAP, DYP, DSP ve CHP 
%10’luk seçim barajını geçerek meclis’te sandalye kazanmaya hak kazanmıştır. Ancak hiçbir partinin 
tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edememesi üzerine Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
hükümet kurma görevini, seçim sonuçlarına göre ikinci parti olan ANAP’a vermiştir. Bunun 
sonucunda ANAP ve DYP meclis’ten güvenoyu alarak koalisyon hükümetini kurmuşlardır. Ancak RP 
lideri Necmettin Erbakan’ın güvenoyu kararını Anayasa Mahkemesine götürmesi ve Anayasa 
Mahkemesinin bu kararı iptal etmesi üzerine Mesut Yılmaz istifasını vermiş ve bu koalisyon hükümeti 

-DYP ortaklığıyla bir koalisyon hükümeti daha kurulmuş ancak bu 
at kararlarıyla istifaya zorlanmıştır. Bu gelişme üzerine ANAP- 

(Demokrat Türkiye Partisi) ortaklığıyla ANASOL- D koalisyon hükümeti kurulmuş, CHP’de bu 
hükümeti dışarıdan desteklemiştir. Ancak Türkbank ihalesinde yolsuzluk iddiaları üzerine CHP
koalisyondan desteğini çekmiş ve meclis’e bir gensoru önergesi vermiştir. Önergenin meclis 
tarafından kabulü üzerine bu koalisyon hükümeti de düşmüştür. Daha sonra ise 18 Nisan 1999 genel 
seçimlerine kadar görev alan DSP- MHP- ANAP koalisyon hükümeti kurulmuştur. 1999 yılında 
gerçekleşen seçim sonuçlarına göre de hiçbir parti meclis’te çoğunluğu elde edememiş ve Türkiye’nin 
17. Koalisyon hükümeti Bülent Ecevit Başbakanlığında DSP, ANAP ve MHP ortaklığıyla 
kurulmuştur. Ancak bu hükümet döneminde de geçmiş dönemden kalan ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlık durumu devam etmiş ve 2001 yılında büyük bir kriz patlak vermiş ve Başbakan Bülent 
Ecevit’in rahatsızlığıyla beraber ortaya birde yönetim krizi çıkmıştır. Bu gelişmeler üzerine MHP 

n erken seçim isteğini açıklaması üzerine meclis 3 Kasım 2002’de tekrar erken 
seçim kararı almıştır. 2002 seçimlerine giden süreçte de ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar devam 
etmiştir. Bu durumu yansıtması açısından SAM’in yaptığı araştırma önem arz etmektedir. SAM’ın 
yaptığı araştırmaya göre seçim yılı olan 2002’de seçmenin %55’inin hane geliri asgari ücretten biraz 
fazla iken, %25’inin geliri asgari ücretten azdır. 

Bu verilere göre ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar dönemleri sonrasında gerçekleşen 
genel seçimlerinde siyasi partilerin gazete reklamlarının karşılaştırmalı analizinin yapılması ve 
reklamlarda kullanılan iletilerin ve bu reklam türlerini tespitinin yapılması, toplumsal ve siyasal 

Siyasi partilerin sağlık iletilerinin içeriği tek başlık altında incelenmiştir. Tablo 11’deki verilere göre, 
1999 seçimlerinde sadece ANAP’ın sağlık iletisinin bulunduğu, bu iletinin de reform iletisi olduğu, 
2002 seçimlerine ilişkin ise hiçbir siyasi partinin sağlık iletisinin bulunmadığı görülmektedir. 

oji ile birlikte her ne kadar iletişim ortam ve 
araçları çeşitlilik gösterse de gazeteler bu alanda vazgeçilmezliğini sürdürmektedir. Zira gazeteler 
siyasal iletişim sürecinde gündem belirleyici özelliği ile ideolojik düşüncenin yayılmasını sağlamakta, 

men katılımını ciddi oranda artırmakta ve kararsız seçmen kitlesinin oy verme davranış, 

Yapılan bu çalışma ile siyasi aktörlerin/partilerin siyasal iletişim ve reklam sürecinde kendi 
ine aktarabilmek ve bunun seçim başarısına yansımasını sağlayabilmek 

amacıyla gazete siyasal reklamlarını yoğun olarak kullandıkları tespit edilmiştir.  Bu kapsamda 
gerçekleştirilen çalışmamızda elde edilen veriler varsayımlarımızı da önemli ölçüde doğrulamıştır. 

26 Aralık 1995 tarihinde yapılan erken seçim sonuçlarına göre, RP, ANAP, DYP, DSP ve CHP 
%10’luk seçim barajını geçerek meclis’te sandalye kazanmaya hak kazanmıştır. Ancak hiçbir partinin 

umhurbaşkanı Süleyman Demirel, 
hükümet kurma görevini, seçim sonuçlarına göre ikinci parti olan ANAP’a vermiştir. Bunun 
sonucunda ANAP ve DYP meclis’ten güvenoyu alarak koalisyon hükümetini kurmuşlardır. Ancak RP 

nı Anayasa Mahkemesine götürmesi ve Anayasa 
Mahkemesinin bu kararı iptal etmesi üzerine Mesut Yılmaz istifasını vermiş ve bu koalisyon hükümeti 

DYP ortaklığıyla bir koalisyon hükümeti daha kurulmuş ancak bu 
 DSP ve DTP 

D koalisyon hükümeti kurulmuş, CHP’de bu 
hükümeti dışarıdan desteklemiştir. Ancak Türkbank ihalesinde yolsuzluk iddiaları üzerine CHP bu 
koalisyondan desteğini çekmiş ve meclis’e bir gensoru önergesi vermiştir. Önergenin meclis 
tarafından kabulü üzerine bu koalisyon hükümeti de düşmüştür. Daha sonra ise 18 Nisan 1999 genel 

urulmuştur. 1999 yılında 
gerçekleşen seçim sonuçlarına göre de hiçbir parti meclis’te çoğunluğu elde edememiş ve Türkiye’nin 
17. Koalisyon hükümeti Bülent Ecevit Başbakanlığında DSP, ANAP ve MHP ortaklığıyla 

ş dönemden kalan ekonomik ve siyasi 
istikrarsızlık durumu devam etmiş ve 2001 yılında büyük bir kriz patlak vermiş ve Başbakan Bülent 
Ecevit’in rahatsızlığıyla beraber ortaya birde yönetim krizi çıkmıştır. Bu gelişmeler üzerine MHP 

n erken seçim isteğini açıklaması üzerine meclis 3 Kasım 2002’de tekrar erken 
seçim kararı almıştır. 2002 seçimlerine giden süreçte de ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar devam 

ektedir. SAM’ın 
yaptığı araştırmaya göre seçim yılı olan 2002’de seçmenin %55’inin hane geliri asgari ücretten biraz 

Bu verilere göre ekonomik ve siyasal istikrarsızlıklar dönemleri sonrasında gerçekleşen 1999 ve 2002 
genel seçimlerinde siyasi partilerin gazete reklamlarının karşılaştırmalı analizinin yapılması ve 
reklamlarda kullanılan iletilerin ve bu reklam türlerini tespitinin yapılması, toplumsal ve siyasal 
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sorunların reklam ileti ve türlerine yansıyıp
nasıl belirlediğinin tespiti açısından önemlidir.

1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin gazetelerde yayınlanan reklamların analizi sonucunda 
çalışmada elde edilen bulgular, en fazla reklamın (195) 200
reklamı olan partinin (42,05) ANAP olduğunu, 1999 seçimlerinde ise en fazla reklamın (39,06) DYP 
tarafından kullanıldığını göstermektedir. Reklam yayını konusunda 1999 seçimlerinde en fazla tercih 
edilen gazete %33,33 oran ile Sabah gazetesi olurken 2002 seçimlerinde en fazla tercih edilen gazete 
%36,55 oran ile Hürriyet gazetesi olmuştur. 

Siyasi partiler, siyasal iletişim sürecinde hedef seçmen kitlesine ulaşmak, kendileri veya parti 
politikaları ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bunun seçim sonuçlarına olumlu yansımasını sağlamak 
amacıyla medya’yı ve dolayısıyla medya alanında siyasal reklamı etkin bir araç olarak 
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bir medya organı olan gazetelerin, siyasi parti reklamlarına gazete
sayfalarında yer vermesi, siyasi partiler ile aynı amaç doğrultusunda gazetelerin seçmen oy verme 
davranış eksenini belirlemeye çalıştığı yönündeki ikinci varsayımı doğrulamaktadır. Bu reklamlarda 
her iki seçim dönemi içinde en fazla tercih edilen reklam 
görülmektedir. Tablo 2’de yer alan bu sonuç dördüncü hipotezi doğrulamaktadır.

1999 Genel seçimlerine giden süreçte 1995 
kurulmuştur. Bu durum siyasette istikrarsızlık döne
istikrarsızlığı getirmiş, enflasyon ve faiz oranlarında yükseliş, dış ve iç borçta artış ve ithalat
dengesizliğiyle cari açık verilmesine neden olarak ekonomik bir krize neden olmuştur. Ülke bu 
şartlarda bir seçime gitmiş ve bu seçim sonucunda da bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu 
hükümet döneminde geçmiş dönemlerden miras kalan ekonomik ve siyasal istikrarsızlık devam etmiş 
ve meclis erken seçim kararı alarak 3 Kasım 2002’de tekrar seçime gitmiştir. Ekono
istikrarsızlığın hakim olduğu böylesi bir süreçte seçim kampanyaları kapsamında siyasi partilerin 
gazete reklamlarında yoğun olarak “enflasyon”, “işsizlik ve kriz”, “yolsuzluk”, “refah ve istikrar”, 
“üreten ekonomi ve kalkınma” iletilerine y
iletişim stratejilerinin ekonomik ve siyasi sorunlara ve bunların sonuçları üzerine temellendirildiği 
yönündeki üçüncü varsayımı doğrulamaktadır. Çalışma kapsamında incelenen siyasi reklamların 
gazetelere dağılıma ilişkin verilerin görüldüğü tablo:1’de yer alan nicel veriler, Cumhuriyet gazetesine 
daha az sayıda ilan verildiğini göstermektedir. Ayrıca Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde 
yayınlanan reklamların nitel olarak birbirinden farklı olmayış

Siyasi partiler, seçim kampanyaları kapsamında hazırladıkları reklam faaliyetlerinde gündem 
paralelinde söylemler üretme yolunu tercih etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada gazete 
yayın gün, gündem ve siyasi part
seçimlerinde Cumhuriyet ve Milliyet, 2002 seçimlerinde ise Milliyet gazetelerinde yayınlanan 
reklamlarının gündem ile uyumlu olduğu, ANAP’ın 2002 seçimlerinde Cumhuriyet ve Milliyet 
gazetelerinde yayınlanan reklamlarının yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile 
uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Diğer partilerin ise gündem ile uyumlu olmayan reklamlarının daha 
yoğun şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuçta, 1999 seçim dönemind
Bakırköy ve Ataköy ilçelerinde meydana gelen ve Ankara’da Çankırı valisine yönelik düzenlenen 
terör saldırıları ile ilgili, terör örgütü liderinin yakalanışı ve sonrası ile ilgili; 2002 seçim döneminde 
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sorunların reklam ileti ve türlerine yansıyıp yansımadığının ve gazetelerin kamunun seçim gündemini 
nasıl belirlediğinin tespiti açısından önemlidir. 

1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin gazetelerde yayınlanan reklamların analizi sonucunda 
çalışmada elde edilen bulgular, en fazla reklamın (195) 2002 seçimlerinde kullanıldığını ve en fazla 
reklamı olan partinin (42,05) ANAP olduğunu, 1999 seçimlerinde ise en fazla reklamın (39,06) DYP 
tarafından kullanıldığını göstermektedir. Reklam yayını konusunda 1999 seçimlerinde en fazla tercih 

,33 oran ile Sabah gazetesi olurken 2002 seçimlerinde en fazla tercih edilen gazete 
%36,55 oran ile Hürriyet gazetesi olmuştur.  

Siyasi partiler, siyasal iletişim sürecinde hedef seçmen kitlesine ulaşmak, kendileri veya parti 
dalığı arttırmak ve bunun seçim sonuçlarına olumlu yansımasını sağlamak 

amacıyla medya’yı ve dolayısıyla medya alanında siyasal reklamı etkin bir araç olarak 
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bir medya organı olan gazetelerin, siyasi parti reklamlarına gazete
sayfalarında yer vermesi, siyasi partiler ile aynı amaç doğrultusunda gazetelerin seçmen oy verme 
davranış eksenini belirlemeye çalıştığı yönündeki ikinci varsayımı doğrulamaktadır. Bu reklamlarda 
her iki seçim dönemi içinde en fazla tercih edilen reklam türünün “negatif reklam” türü olduğu 
görülmektedir. Tablo 2’de yer alan bu sonuç dördüncü hipotezi doğrulamaktadır. 

1999 Genel seçimlerine giden süreçte 1995 -1999 yılları arasında dört koalisyon hükümeti 
kurulmuştur. Bu durum siyasette istikrarsızlık dönemine neden olurken beraberinde ekonomik 
istikrarsızlığı getirmiş, enflasyon ve faiz oranlarında yükseliş, dış ve iç borçta artış ve ithalat
dengesizliğiyle cari açık verilmesine neden olarak ekonomik bir krize neden olmuştur. Ülke bu 

seçime gitmiş ve bu seçim sonucunda da bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu 
hükümet döneminde geçmiş dönemlerden miras kalan ekonomik ve siyasal istikrarsızlık devam etmiş 
ve meclis erken seçim kararı alarak 3 Kasım 2002’de tekrar seçime gitmiştir. Ekono
istikrarsızlığın hakim olduğu böylesi bir süreçte seçim kampanyaları kapsamında siyasi partilerin 
gazete reklamlarında yoğun olarak “enflasyon”, “işsizlik ve kriz”, “yolsuzluk”, “refah ve istikrar”, 
“üreten ekonomi ve kalkınma” iletilerine yer verdiği görülmektedir. Bu durum, seçimlere ilişkin 
iletişim stratejilerinin ekonomik ve siyasi sorunlara ve bunların sonuçları üzerine temellendirildiği 
yönündeki üçüncü varsayımı doğrulamaktadır. Çalışma kapsamında incelenen siyasi reklamların 

re dağılıma ilişkin verilerin görüldüğü tablo:1’de yer alan nicel veriler, Cumhuriyet gazetesine 
daha az sayıda ilan verildiğini göstermektedir. Ayrıca Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde 
yayınlanan reklamların nitel olarak birbirinden farklı olmayışı birinci varsayımı doğrulamaktadır. 

Siyasi partiler, seçim kampanyaları kapsamında hazırladıkları reklam faaliyetlerinde gündem 
paralelinde söylemler üretme yolunu tercih etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada gazete 
yayın gün, gündem ve siyasi parti reklamları da inceleme kapsamına alınmış, CHP’nin 1999 
seçimlerinde Cumhuriyet ve Milliyet, 2002 seçimlerinde ise Milliyet gazetelerinde yayınlanan 
reklamlarının gündem ile uyumlu olduğu, ANAP’ın 2002 seçimlerinde Cumhuriyet ve Milliyet 

ınlanan reklamlarının yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile 
uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Diğer partilerin ise gündem ile uyumlu olmayan reklamlarının daha 
yoğun şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu sonuçta, 1999 seçim döneminde İstanbul Göztepe, 
Bakırköy ve Ataköy ilçelerinde meydana gelen ve Ankara’da Çankırı valisine yönelik düzenlenen 
terör saldırıları ile ilgili, terör örgütü liderinin yakalanışı ve sonrası ile ilgili; 2002 seçim döneminde 

yansımadığının ve gazetelerin kamunun seçim gündemini 

1999 ve 2002 genel seçimlerine ilişkin gazetelerde yayınlanan reklamların analizi sonucunda 
2 seçimlerinde kullanıldığını ve en fazla 

reklamı olan partinin (42,05) ANAP olduğunu, 1999 seçimlerinde ise en fazla reklamın (39,06) DYP 
tarafından kullanıldığını göstermektedir. Reklam yayını konusunda 1999 seçimlerinde en fazla tercih 

,33 oran ile Sabah gazetesi olurken 2002 seçimlerinde en fazla tercih edilen gazete 

Siyasi partiler, siyasal iletişim sürecinde hedef seçmen kitlesine ulaşmak, kendileri veya parti 
dalığı arttırmak ve bunun seçim sonuçlarına olumlu yansımasını sağlamak 

amacıyla medya’yı ve dolayısıyla medya alanında siyasal reklamı etkin bir araç olarak 
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla bir medya organı olan gazetelerin, siyasi parti reklamlarına gazete 
sayfalarında yer vermesi, siyasi partiler ile aynı amaç doğrultusunda gazetelerin seçmen oy verme 
davranış eksenini belirlemeye çalıştığı yönündeki ikinci varsayımı doğrulamaktadır. Bu reklamlarda 

türünün “negatif reklam” türü olduğu 

1999 yılları arasında dört koalisyon hükümeti 
mine neden olurken beraberinde ekonomik 

istikrarsızlığı getirmiş, enflasyon ve faiz oranlarında yükseliş, dış ve iç borçta artış ve ithalat-ihracat 
dengesizliğiyle cari açık verilmesine neden olarak ekonomik bir krize neden olmuştur. Ülke bu 

seçime gitmiş ve bu seçim sonucunda da bir koalisyon hükümeti kurulmuştur. Bu 
hükümet döneminde geçmiş dönemlerden miras kalan ekonomik ve siyasal istikrarsızlık devam etmiş 
ve meclis erken seçim kararı alarak 3 Kasım 2002’de tekrar seçime gitmiştir. Ekonomik ve siyasal 
istikrarsızlığın hakim olduğu böylesi bir süreçte seçim kampanyaları kapsamında siyasi partilerin 
gazete reklamlarında yoğun olarak “enflasyon”, “işsizlik ve kriz”, “yolsuzluk”, “refah ve istikrar”, 

er verdiği görülmektedir. Bu durum, seçimlere ilişkin 
iletişim stratejilerinin ekonomik ve siyasi sorunlara ve bunların sonuçları üzerine temellendirildiği 
yönündeki üçüncü varsayımı doğrulamaktadır. Çalışma kapsamında incelenen siyasi reklamların 

re dağılıma ilişkin verilerin görüldüğü tablo:1’de yer alan nicel veriler, Cumhuriyet gazetesine 
daha az sayıda ilan verildiğini göstermektedir. Ayrıca Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinde 

ı birinci varsayımı doğrulamaktadır.  

Siyasi partiler, seçim kampanyaları kapsamında hazırladıkları reklam faaliyetlerinde gündem 
paralelinde söylemler üretme yolunu tercih etmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada gazete 

i reklamları da inceleme kapsamına alınmış, CHP’nin 1999 
seçimlerinde Cumhuriyet ve Milliyet, 2002 seçimlerinde ise Milliyet gazetelerinde yayınlanan 
reklamlarının gündem ile uyumlu olduğu, ANAP’ın 2002 seçimlerinde Cumhuriyet ve Milliyet 

ınlanan reklamlarının yarısının gündem ile uyumlu, diğer yarısının ise gündem ile 
uyumlu olmadığı tespit edilmiştir. Diğer partilerin ise gündem ile uyumlu olmayan reklamlarının daha 

e İstanbul Göztepe, 
Bakırköy ve Ataköy ilçelerinde meydana gelen ve Ankara’da Çankırı valisine yönelik düzenlenen 
terör saldırıları ile ilgili, terör örgütü liderinin yakalanışı ve sonrası ile ilgili; 2002 seçim döneminde 
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ise Türkiye’nin Kuzey Irak’a yönelik sınır ötesi müdahalesi ve ABD’nin Irak’a yönelik müdahalesi ile 
ilgili haberlerin gündemi uzun süre işgal etmesi etkili olmuştur. 

Çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapıldığında 1999 ve 2002 genel seçimlerinde siyasi parti gazete 
reklamlarının siyasi ve ekonomik sorunlara yönelik hazırlandığı ve seçmen beklentilerinin reklamlara 
yansıdığı söylenebilir. Ancak seçim sonuçlarına baktığımızda 1999 genel seçimlerinden birinci parti 
olarak çıkan DSP’nin ham ilanlar bazında en az sayıda (4) reklam yayınlayan
görülmektedir. Bunun aksine ekonomi iletilerini en çok kullanan iki partiden biri olan CHP ise seçim 
sonuçlarına göre barajı geçememiş ve meclis’e girememiştir. Diğer taraftan 2002 seçimleri sonucunda 
tek başına iktidar olmayı başaran AKP’nin
bulunmamaktadır. Bir etki çalışması olmamasına rağmen bu araştırma sonucunda siyasal reklamların 
tek başına seçim kazanmada yeterli olmadığını, farklı ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal, kültürel 
değişkenlerinde temel belirleyici rol oynadığını söyleyebiliriz. 
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ik sınır ötesi müdahalesi ve ABD’nin Irak’a yönelik müdahalesi ile 
ilgili haberlerin gündemi uzun süre işgal etmesi etkili olmuştur.  

Çalışmanın genel bir değerlendirmesi yapıldığında 1999 ve 2002 genel seçimlerinde siyasi parti gazete 
ve ekonomik sorunlara yönelik hazırlandığı ve seçmen beklentilerinin reklamlara 

yansıdığı söylenebilir. Ancak seçim sonuçlarına baktığımızda 1999 genel seçimlerinden birinci parti 
olarak çıkan DSP’nin ham ilanlar bazında en az sayıda (4) reklam yayınlayan
görülmektedir. Bunun aksine ekonomi iletilerini en çok kullanan iki partiden biri olan CHP ise seçim 
sonuçlarına göre barajı geçememiş ve meclis’e girememiştir. Diğer taraftan 2002 seçimleri sonucunda 
tek başına iktidar olmayı başaran AKP’nin ise seçim için hazırlanmış gazete reklamları 
bulunmamaktadır. Bir etki çalışması olmamasına rağmen bu araştırma sonucunda siyasal reklamların 
tek başına seçim kazanmada yeterli olmadığını, farklı ekonomik, siyasal, sosyal, toplumsal, kültürel 
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“Sen De Var Mısın?” Ya Da Davetin Tahakkümü: 16 Nisan Referandumu 
Öncesinde Sosyal Medyada Paylaşılan Evet

Hasan TURGUT, Yrd.Doç .Dr.,Ondokuz Mayıs  Ün

 

Özet 

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum öncesinde Türk siyasi hayatına damgasını vuran 
rejim değişikliği tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Bu süreçte iktidar ve muhalefet arasındaki gerilimin 
kitleler nezdinde de karşılık bulduğunu ve bu kutu
hayatın pek çok alanına sirayet ettiğini söylemek mümkündür. Bu alanların başında da sosyal medya 
gelmektedir. 16 Nisan Referandumu öncesinde pek çok kişi, sosyal medyada paylaşımları ile referanduma 
ilişkin kararlarını açıklamışlardır. Bu paylaşımlardan en çok dikkat çekeni ve fenomen haline geleni ise 
ünlü isimlerin video paylaşımlarıdır. Als hastalığına dikkat çekmek için başlatılan “icebucketchallenge” 
videolarından esinlenen ünlü isimler video
referanduma ilişkin kararlarını açıklamaya davet etmektedir. Söz konusu davetler sosyal medyada 
referandum öncesinde ünlü isimler bağlamında cisimleşen kutuplaşmış siyasal söylemler alanının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Bu kutuplaşmış siyasal söylem alanlarında sosyal medya nasıl bir rol 
oynamaktadır? Sosyal medyanın gündelik hayat ile iç içe olduğu günümüz toplumlarında siyasal 
kutuplaşmaların sosyal ağlara yansımasına şaşırmamak gerekir. Zira çevrimiçi
özellikle sosyal medyanın kullanımı ile muğlaklaştığı gündelik hayatta siyaset sosyal medyasız 
düşünülemeyecek bir etkinliğe dönüşmektedir. Bunun neticesi olarak sosyal medyanın ifade özgürlüğünü 
gerçekleştirmeye yardımcı olan aygıtlardan b
kullanılarak gerçekleştirilen ifade özgürlüğünün nasıl tanımlanacağı da bir başka sorunu oluşturmaktadır. 
Zira söz konusu video paylaşımları, davet ettiği kişiler nezdinde videoya cevap verme borcu 
oluşturmaktadır. Bu iddiadan hareketle sosyal medya ağları kullanılarak gerçekleştirilen bu gibi davetleri, 
kişilerin ifade özgürlüğünü kullanma yolu olarak algılamamak gerekir. Söz konusu özgürlüğün borç 
çerçevesinde kişilerin kamusal alana denetime tabi tutular
gördüğünü söylemek mümkündür. Kimin çektiği ya da paylaştığına bağlı olarak bu videolar 
etkisi oluşturmakta ve kitlelerin denetlenebilmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. 16 
Nisan Referandumu öncesinde sosyal medyada fenomen haline gelen, ünlü isimlerin referanduma ilişkin 
kararlarının sosyal medyada paylaşımı, davet edenin davet edilen üzerinde ya da mesajın alıcı üzerinde 
bir borç ilişkisi kurduğu iletişim süreçlerine örnek olu

Bu bağlamda çalışmanın problemi “Sosyal medyanın ifade özgürlüğünün gelişimine katkısı nedir?” 
olarak tanımlanmıştır. Problemle ilgili olarak 16 Nisan Referandumu öncesinde “evet
zincirini başlatan iki paylaşım (Rıdvan Dilmen ve
seçilmiştir. Söz konusu iki videonun seçilmesinin bir başka nedeni de paylaşanların ünlü kişiler olmaları 
nedeniyle bandwagon etkisi yaratmasıdır. Videoların analizinde betimsel analiz yöntemi benimsenmiş ve 
söz konusu videoların toplumsal dokuda yer alan borç ilişkilerini nasıl yeniden ürettiği görünür kılınmaya 
çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Borç; Denetim; İfade Özgürlüğü; Sosyal Medya; 16 Nisan Referandumu.
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De Var Mısın?” Ya Da Davetin Tahakkümü: 16 Nisan Referandumu 
Öncesinde Sosyal Medyada Paylaşılan Evet-Hayır Videoları Üzerine Bir 

İnceleme 

Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, İletişim Fakültesi, hasan.turgut@omu.edu.tr

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum öncesinde Türk siyasi hayatına damgasını vuran 
rejim değişikliği tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Bu süreçte iktidar ve muhalefet arasındaki gerilimin 
kitleler nezdinde de karşılık bulduğunu ve bu kutuplaşmanın “evet”, “hayır” blokları şeklinde gündelik 
hayatın pek çok alanına sirayet ettiğini söylemek mümkündür. Bu alanların başında da sosyal medya 
gelmektedir. 16 Nisan Referandumu öncesinde pek çok kişi, sosyal medyada paylaşımları ile referanduma 

şkin kararlarını açıklamışlardır. Bu paylaşımlardan en çok dikkat çekeni ve fenomen haline geleni ise 
ünlü isimlerin video paylaşımlarıdır. Als hastalığına dikkat çekmek için başlatılan “icebucketchallenge” 
videolarından esinlenen ünlü isimler video-paylaşımlarında, çağrıda bulunulan diğer isimlere 
referanduma ilişkin kararlarını açıklamaya davet etmektedir. Söz konusu davetler sosyal medyada 
referandum öncesinde ünlü isimler bağlamında cisimleşen kutuplaşmış siyasal söylemler alanının ortaya 

n olmuştur. Bu kutuplaşmış siyasal söylem alanlarında sosyal medya nasıl bir rol 
oynamaktadır? Sosyal medyanın gündelik hayat ile iç içe olduğu günümüz toplumlarında siyasal 
kutuplaşmaların sosyal ağlara yansımasına şaşırmamak gerekir. Zira çevrimiçi-çevri
özellikle sosyal medyanın kullanımı ile muğlaklaştığı gündelik hayatta siyaset sosyal medyasız 
düşünülemeyecek bir etkinliğe dönüşmektedir. Bunun neticesi olarak sosyal medyanın ifade özgürlüğünü 
gerçekleştirmeye yardımcı olan aygıtlardan birisine dönüştüğü de bir gerçektir. Fakat bu mecra 
kullanılarak gerçekleştirilen ifade özgürlüğünün nasıl tanımlanacağı da bir başka sorunu oluşturmaktadır. 
Zira söz konusu video paylaşımları, davet ettiği kişiler nezdinde videoya cevap verme borcu 

maktadır. Bu iddiadan hareketle sosyal medya ağları kullanılarak gerçekleştirilen bu gibi davetleri, 
kişilerin ifade özgürlüğünü kullanma yolu olarak algılamamak gerekir. Söz konusu özgürlüğün borç 
çerçevesinde kişilerin kamusal alana denetime tabi tutularak girebildiği kontrol dizpozitifi olarak işlev 
gördüğünü söylemek mümkündür. Kimin çektiği ya da paylaştığına bağlı olarak bu videolar 
etkisi oluşturmakta ve kitlelerin denetlenebilmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. 16 

an Referandumu öncesinde sosyal medyada fenomen haline gelen, ünlü isimlerin referanduma ilişkin 
kararlarının sosyal medyada paylaşımı, davet edenin davet edilen üzerinde ya da mesajın alıcı üzerinde 
bir borç ilişkisi kurduğu iletişim süreçlerine örnek oluşturmaktadır.  

Bu bağlamda çalışmanın problemi “Sosyal medyanın ifade özgürlüğünün gelişimine katkısı nedir?” 
olarak tanımlanmıştır. Problemle ilgili olarak 16 Nisan Referandumu öncesinde “evet
zincirini başlatan iki paylaşım (Rıdvan Dilmen ve Barış Atay’ın video paylaşımları) örnek olarak 
seçilmiştir. Söz konusu iki videonun seçilmesinin bir başka nedeni de paylaşanların ünlü kişiler olmaları 
nedeniyle bandwagon etkisi yaratmasıdır. Videoların analizinde betimsel analiz yöntemi benimsenmiş ve 
söz konusu videoların toplumsal dokuda yer alan borç ilişkilerini nasıl yeniden ürettiği görünür kılınmaya 

Borç; Denetim; İfade Özgürlüğü; Sosyal Medya; 16 Nisan Referandumu.
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16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum öncesinde Türk siyasi hayatına damgasını vuran 
rejim değişikliği tartışmaları yeniden alevlenmiştir. Bu süreçte iktidar ve muhalefet arasındaki gerilimin 

plaşmanın “evet”, “hayır” blokları şeklinde gündelik 
hayatın pek çok alanına sirayet ettiğini söylemek mümkündür. Bu alanların başında da sosyal medya 
gelmektedir. 16 Nisan Referandumu öncesinde pek çok kişi, sosyal medyada paylaşımları ile referanduma 

şkin kararlarını açıklamışlardır. Bu paylaşımlardan en çok dikkat çekeni ve fenomen haline geleni ise 
ünlü isimlerin video paylaşımlarıdır. Als hastalığına dikkat çekmek için başlatılan “icebucketchallenge” 

ımlarında, çağrıda bulunulan diğer isimlere 
referanduma ilişkin kararlarını açıklamaya davet etmektedir. Söz konusu davetler sosyal medyada 
referandum öncesinde ünlü isimler bağlamında cisimleşen kutuplaşmış siyasal söylemler alanının ortaya 

n olmuştur. Bu kutuplaşmış siyasal söylem alanlarında sosyal medya nasıl bir rol 
oynamaktadır? Sosyal medyanın gündelik hayat ile iç içe olduğu günümüz toplumlarında siyasal 

çevrimdışı ayrımının 
özellikle sosyal medyanın kullanımı ile muğlaklaştığı gündelik hayatta siyaset sosyal medyasız 
düşünülemeyecek bir etkinliğe dönüşmektedir. Bunun neticesi olarak sosyal medyanın ifade özgürlüğünü 

irisine dönüştüğü de bir gerçektir. Fakat bu mecra 
kullanılarak gerçekleştirilen ifade özgürlüğünün nasıl tanımlanacağı da bir başka sorunu oluşturmaktadır. 
Zira söz konusu video paylaşımları, davet ettiği kişiler nezdinde videoya cevap verme borcu 

maktadır. Bu iddiadan hareketle sosyal medya ağları kullanılarak gerçekleştirilen bu gibi davetleri, 
kişilerin ifade özgürlüğünü kullanma yolu olarak algılamamak gerekir. Söz konusu özgürlüğün borç 

ak girebildiği kontrol dizpozitifi olarak işlev 
gördüğünü söylemek mümkündür. Kimin çektiği ya da paylaştığına bağlı olarak bu videolar bandwagon 
etkisi oluşturmakta ve kitlelerin denetlenebilmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. 16 

an Referandumu öncesinde sosyal medyada fenomen haline gelen, ünlü isimlerin referanduma ilişkin 
kararlarının sosyal medyada paylaşımı, davet edenin davet edilen üzerinde ya da mesajın alıcı üzerinde 

Bu bağlamda çalışmanın problemi “Sosyal medyanın ifade özgürlüğünün gelişimine katkısı nedir?” 
olarak tanımlanmıştır. Problemle ilgili olarak 16 Nisan Referandumu öncesinde “evet-hayır” video 

Barış Atay’ın video paylaşımları) örnek olarak 
seçilmiştir. Söz konusu iki videonun seçilmesinin bir başka nedeni de paylaşanların ünlü kişiler olmaları 
nedeniyle bandwagon etkisi yaratmasıdır. Videoların analizinde betimsel analiz yöntemi benimsenmiş ve 
söz konusu videoların toplumsal dokuda yer alan borç ilişkilerini nasıl yeniden ürettiği görünür kılınmaya 

Borç; Denetim; İfade Özgürlüğü; Sosyal Medya; 16 Nisan Referandumu. 
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"Are You With Us?" or Domination of Invitatio
Videos Shared on Social Media Before 16th April Referendum

Abstract 

Before the referendum held on the 16th of April 2017, the debate on regime change, which 
marked Turkey's political life, resurged. It is possible to say that the tension between rulling 
party and opposition in this process corresponds to the masses and that this polarization has 
spread to many areas of everyday life in the form of "yes" and "n
the forefront of these areas. Before the 16th April Referendum, many people explained their 
decisions about referendum on social media. The most attention
from these shares are video sharings of the fam
challenge" videos, which are launched to draw attention to Alz disease, many famous persons 
invite others to explain their decisions about 16t April Referendum. These invitations have 
caused the existing fields of p
What role does social media play in these polarized political discourse areas? In today's society 
where social media is intertwined with everyday life, it is not surprising that political 
polarization is reflected in social networks. Because in the everyday life where online
difference is ambiguous especially with the use of social media, politics turns into an activity 
that can not be considered without social media. It is also a fact
one of the most important device that helped to realize the freedom of expression. However, 
how to define the freedom of expression constitutes another problem. Because these video 
invitations constitute a debt to the inv
invitations as a way of using people's freedom of expression. Sharings of famous person that 
can be effective in the masses establish a debt relationship in which the invitees are controlled 
by the masses and vice versa. It can be argued that these debt
as a control dispositive, which enables person to act as subjects of surveillance in public sphere. 
Depending on who casts or shares, these videos have bandwago
or indirectly to the control of the masses. The sharings of famous person about 16th April 
Referendum are composed of most distinguished examples of these debt
process which dominated the inviter and i
assertions, in this study it is tried to be examine the transformation of freedom of expression 
with the increasing use of social media in the context of "yes

KeyWords: Debt; Control; Freedom 

 

GİRİŞ 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında varılan uzlaşma 
sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 339 milletvekilinin olumlu oyuyla 16 Nisan 2017’de 
referanduma götürülmesi kararlaştırılan “Cumhurbaşkanlığı 
teklifi kamuoyunda var olan rejim değişimi tartışmalarını ve siyasal kutuplaşmayı arttırmıştır. Ana 
muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 
parlamenter sistemi ortadan kaldırdığı eleştirileriyle itiraz ettiği değişiklik önerisi sosyal medyada da 
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"Are You With Us?" or Domination of Invitation: A Review on "Yes
Videos Shared on Social Media Before 16th April Referendum

Before the referendum held on the 16th of April 2017, the debate on regime change, which 
marked Turkey's political life, resurged. It is possible to say that the tension between rulling 
party and opposition in this process corresponds to the masses and that this polarization has 
spread to many areas of everyday life in the form of "yes" and "no" blocks. Social media is at 
the forefront of these areas. Before the 16th April Referendum, many people explained their 
decisions about referendum on social media. The most attention-grabbing and phenomenon 
from these shares are video sharings of the famous persons. Inspired by the "ice bucket 
challenge" videos, which are launched to draw attention to Alz disease, many famous persons 
invite others to explain their decisions about 16t April Referendum. These invitations have 
caused the existing fields of polarized political discourse to be embodied in the social media. 
What role does social media play in these polarized political discourse areas? In today's society 
where social media is intertwined with everyday life, it is not surprising that political 

arization is reflected in social networks. Because in the everyday life where online
difference is ambiguous especially with the use of social media, politics turns into an activity 
that can not be considered without social media. It is also a fact that social media has turned into 
one of the most important device that helped to realize the freedom of expression. However, 
how to define the freedom of expression constitutes another problem. Because these video 
invitations constitute a debt to the invitees. With this in mind, it is not possible to perceive such 
invitations as a way of using people's freedom of expression. Sharings of famous person that 
can be effective in the masses establish a debt relationship in which the invitees are controlled 

the masses and vice versa. It can be argued that these debt-related freedom in itself functions 
as a control dispositive, which enables person to act as subjects of surveillance in public sphere. 
Depending on who casts or shares, these videos have bandwagon effect and contribute directly 
or indirectly to the control of the masses. The sharings of famous person about 16th April 
Referendum are composed of most distinguished examples of these debt-related communication 
process which dominated the inviter and invitee, message and receiver. Moving from the above 
assertions, in this study it is tried to be examine the transformation of freedom of expression 
with the increasing use of social media in the context of "yes-no" videos. 

Debt; Control; Freedom of Expression; Social Media; 16th April Referendum

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında varılan uzlaşma 
sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 339 milletvekilinin olumlu oyuyla 16 Nisan 2017’de 
referanduma götürülmesi kararlaştırılan “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” anayasa değişikliği 
teklifi kamuoyunda var olan rejim değişimi tartışmalarını ve siyasal kutuplaşmayı arttırmıştır. Ana 
muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 
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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında varılan uzlaşma 
sonucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 339 milletvekilinin olumlu oyuyla 16 Nisan 2017’de 

Hükümet Sistemi” anayasa değişikliği 
teklifi kamuoyunda var olan rejim değişimi tartışmalarını ve siyasal kutuplaşmayı arttırmıştır. Ana 
muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 

aldırdığı eleştirileriyle itiraz ettiği değişiklik önerisi sosyal medyada da 
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tartışılmış ve pek çok ünlü isim referandumda verecekleri oyu açıkladıkları videolar yayınlamışlardır. 
Bu süreçte kutuplaştırıcı söylemlerin, ünlülerin referanduma ilişkin görüşle
videolarla birlikte medyadaki kullanım alanının genişlediğini söylemek mümkündür. Referanduma 
evet diyen isimler çektikleri videolarda isimlerini söyledikleri ünlüleri de evet demeye davet 
etmişlerdir. Evet videolarının ana teması “Güç
Türkiye” olarak öne çıkmaktadır. İlk olarak eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 
“Güçlü Türkiye için Evet” mesajıyla başlattığı kampanyada Dilmen’in çağrısına Arda Turan, Burak 
Yılmaz, Murat Boz, Ersin Düzen gibi ünlü isimlerin yanı sıra Ak Partili bakanlar ve siyasetçiler de 
destek vermiştir. Dilmen’in başlattığı çağrıya karşılık aralarında Meltem Cumbul, Orhan Alkaya, 
Haluk Levent, Barış Atay gibi isimlerin olduğu sanatçılar ve muhalefet
temsilcilerinden oluşan bir başka grup “Aydınlık bir Türkiye için Hayır” başlıklı videolar ve twitter 
paylaşımlarıyla evet zincirine cevap vermiştir.

Peki, ünlülerin paylaştıkları bu videoları nasıl ele almak gerekmektedir?
özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi? Kuşkusuz bu sorulara ilk etapta söz konusu videoların 
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklinde cevap verilebilir. Videolarda ünlü 
isimler kişisel tercihlerini açıklamaktadırlar. Bununla birlikte bu video ve paylaşımların çeşitli medya 
organları tarafından haberleştirilme aşamasına dikkat edilecek olursa
toplumsal denetim işlevi yerine getirdiğini söylemek mümkündür. Söz konusu deneti
tanınan kişilerin doğru tercihlerde bulunduğu varsayımının haberleştirilerek kamuoyunun 
yönlendirilmeye çalışılmasına dayanmaktadır. Tanınmış kişilerin kamuoyundaki popülaritesi 
bağlamında açıklanan tercihlerin, hayran kitleleri üzerinde bandwa
çalışılması, paylaşımların niyet düzeyinde değilse bile ortaya çıkardığı sonuçlar düzeyinde ifade 
özgürlüğünden fazlasını kapsadığı çıkarımında bulunulabilir.

Bu varsayım, toplumsal denetim olgusunun mikro pratiklerini gö
Çalışma kapsamında bu varsayımdan hareketle ifade özgürlüğünü, kamusallık, kamusal alan 
tartışmalarının toplumsal denetim pratikleri ile ilişkisi irdelenmeye çalışılacaktır.

İfade Özgürlüğünün Sınırları: Kamusallık ve Denetim

İfade özgürlüğü, kişinin düşüncelerini açıklayabilme imkânıdır. Düşünce özgürlüğünü oluşturan dört 
unsurdan birini oluşturan ifade özgürlüğü, insanı tanımlayan evrensel değer olarak hukuk sistemleri 
tarafından güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda hukuk 
geniş seviyede tutulabilmesi adına devlete pozitif yükümlülükler vermektedir. Türkiye’de de ifade 
özgürlüğü teorik olarak anayasa maddeleri ve ilgili hukuk metinleri tarafından güvence altına alınmış 
ve devletin yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Anayasanın 28. maddesi, “basın hürdür, 
sansür edilemez”, 30. maddesi “basın araç ve gereçleri zapt ve müsadere edilemez” ibarelerine yer 

                                                           
*Referandum süreci boyunca çeşitli haber sitelerinde ünlülerin tercihlerine ilişkin “evetçi
başlıklarıyla haberler yer almıştır. Bu haberleştirme pratiklerine örnek olarak şu haber siteleri örnek 
gösterilebilir: http://aa.com.tr/tr/turkiye/bazi
Erişim Tarihi: 03.01.2018; https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/iste
Erişim Tarihi: 03.01.2018; http://t24.com.tr/haber/sosyal
hayirci,385116, Erişim Tarihi: 03.01.2018.
* Bandwagon etkisi ya da Gözde Olan Etkisi: “
katılmaya teşvik eden bir ikna etme tekniği. Bu tekniğin esası, “herkesin o davranışta bulunuyor” olmasının 
yarattığı etkiye ya da insanları herkesin yaptığını yapmaya yönelten itkiye dayanır.
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tartışılmış ve pek çok ünlü isim referandumda verecekleri oyu açıkladıkları videolar yayınlamışlardır. 
Bu süreçte kutuplaştırıcı söylemlerin, ünlülerin referanduma ilişkin görüşlerini ifade ettikleri 
videolarla birlikte medyadaki kullanım alanının genişlediğini söylemek mümkündür. Referanduma 
evet diyen isimler çektikleri videolarda isimlerini söyledikleri ünlüleri de evet demeye davet 
etmişlerdir. Evet videolarının ana teması “Güçlü Türkiye”, hayır videolarının ana teması ise “Aydınlık 
Türkiye” olarak öne çıkmaktadır. İlk olarak eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 
“Güçlü Türkiye için Evet” mesajıyla başlattığı kampanyada Dilmen’in çağrısına Arda Turan, Burak 

rat Boz, Ersin Düzen gibi ünlü isimlerin yanı sıra Ak Partili bakanlar ve siyasetçiler de 
destek vermiştir. Dilmen’in başlattığı çağrıya karşılık aralarında Meltem Cumbul, Orhan Alkaya, 
Haluk Levent, Barış Atay gibi isimlerin olduğu sanatçılar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri ve 
temsilcilerinden oluşan bir başka grup “Aydınlık bir Türkiye için Hayır” başlıklı videolar ve twitter 
paylaşımlarıyla evet zincirine cevap vermiştir. 

Peki, ünlülerin paylaştıkları bu videoları nasıl ele almak gerekmektedir? Bu videolar yalnızca ifade 
özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi? Kuşkusuz bu sorulara ilk etapta söz konusu videoların 
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklinde cevap verilebilir. Videolarda ünlü 

çıklamaktadırlar. Bununla birlikte bu video ve paylaşımların çeşitli medya 
organları tarafından haberleştirilme aşamasına dikkat edilecek olursa*, ifade özgürlüğünün ötesinde 
toplumsal denetim işlevi yerine getirdiğini söylemek mümkündür. Söz konusu deneti
tanınan kişilerin doğru tercihlerde bulunduğu varsayımının haberleştirilerek kamuoyunun 
yönlendirilmeye çalışılmasına dayanmaktadır. Tanınmış kişilerin kamuoyundaki popülaritesi 
bağlamında açıklanan tercihlerin, hayran kitleleri üzerinde bandwagon etkisi* yaratarak denetlenmeye 
çalışılması, paylaşımların niyet düzeyinde değilse bile ortaya çıkardığı sonuçlar düzeyinde ifade 
özgürlüğünden fazlasını kapsadığı çıkarımında bulunulabilir. 

Bu varsayım, toplumsal denetim olgusunun mikro pratiklerini görünür kılmayı hedeflemektedir. 
Çalışma kapsamında bu varsayımdan hareketle ifade özgürlüğünü, kamusallık, kamusal alan 
tartışmalarının toplumsal denetim pratikleri ile ilişkisi irdelenmeye çalışılacaktır. 

İfade Özgürlüğünün Sınırları: Kamusallık ve Denetim 

İfade özgürlüğü, kişinin düşüncelerini açıklayabilme imkânıdır. Düşünce özgürlüğünü oluşturan dört 
unsurdan birini oluşturan ifade özgürlüğü, insanı tanımlayan evrensel değer olarak hukuk sistemleri 
tarafından güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda hukuk metinleri ifade özgürlüğünün sınırlarının en 
geniş seviyede tutulabilmesi adına devlete pozitif yükümlülükler vermektedir. Türkiye’de de ifade 
özgürlüğü teorik olarak anayasa maddeleri ve ilgili hukuk metinleri tarafından güvence altına alınmış 

yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Anayasanın 28. maddesi, “basın hürdür, 
sansür edilemez”, 30. maddesi “basın araç ve gereçleri zapt ve müsadere edilemez” ibarelerine yer 

Referandum süreci boyunca çeşitli haber sitelerinde ünlülerin tercihlerine ilişkin “evetçi-
başlıklarıyla haberler yer almıştır. Bu haberleştirme pratiklerine örnek olarak şu haber siteleri örnek 

http://aa.com.tr/tr/turkiye/bazi-unluler-referandumda-hayir-oyu-verecegini-
https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/iste-evet-kampanyasina

http://t24.com.tr/haber/sosyal-medyada-referandum-kampanyasi-
, Erişim Tarihi: 03.01.2018. 

etkisi ya da Gözde Olan Etkisi: “İzlerkitleyi belli bir görüşü kabul etmeye veya belli bir davranışa 
a teşvik eden bir ikna etme tekniği. Bu tekniğin esası, “herkesin o davranışta bulunuyor” olmasının 

yarattığı etkiye ya da insanları herkesin yaptığını yapmaya yönelten itkiye dayanır.” (Mutlu, 2012: 123)

tartışılmış ve pek çok ünlü isim referandumda verecekleri oyu açıkladıkları videolar yayınlamışlardır. 
rini ifade ettikleri 

videolarla birlikte medyadaki kullanım alanının genişlediğini söylemek mümkündür. Referanduma 
evet diyen isimler çektikleri videolarda isimlerini söyledikleri ünlüleri de evet demeye davet 

lü Türkiye”, hayır videolarının ana teması ise “Aydınlık 
Türkiye” olarak öne çıkmaktadır. İlk olarak eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in 
“Güçlü Türkiye için Evet” mesajıyla başlattığı kampanyada Dilmen’in çağrısına Arda Turan, Burak 

rat Boz, Ersin Düzen gibi ünlü isimlerin yanı sıra Ak Partili bakanlar ve siyasetçiler de 
destek vermiştir. Dilmen’in başlattığı çağrıya karşılık aralarında Meltem Cumbul, Orhan Alkaya, 

partilerinin milletvekilleri ve 
temsilcilerinden oluşan bir başka grup “Aydınlık bir Türkiye için Hayır” başlıklı videolar ve twitter 

Bu videolar yalnızca ifade 
özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir mi? Kuşkusuz bu sorulara ilk etapta söz konusu videoların 
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği şeklinde cevap verilebilir. Videolarda ünlü 

çıklamaktadırlar. Bununla birlikte bu video ve paylaşımların çeşitli medya 
, ifade özgürlüğünün ötesinde 

toplumsal denetim işlevi yerine getirdiğini söylemek mümkündür. Söz konusu denetim, alanında 
tanınan kişilerin doğru tercihlerde bulunduğu varsayımının haberleştirilerek kamuoyunun 
yönlendirilmeye çalışılmasına dayanmaktadır. Tanınmış kişilerin kamuoyundaki popülaritesi 

yaratarak denetlenmeye 
çalışılması, paylaşımların niyet düzeyinde değilse bile ortaya çıkardığı sonuçlar düzeyinde ifade 

rünür kılmayı hedeflemektedir. 
Çalışma kapsamında bu varsayımdan hareketle ifade özgürlüğünü, kamusallık, kamusal alan 

İfade özgürlüğü, kişinin düşüncelerini açıklayabilme imkânıdır. Düşünce özgürlüğünü oluşturan dört 
unsurdan birini oluşturan ifade özgürlüğü, insanı tanımlayan evrensel değer olarak hukuk sistemleri 

metinleri ifade özgürlüğünün sınırlarının en 
geniş seviyede tutulabilmesi adına devlete pozitif yükümlülükler vermektedir. Türkiye’de de ifade 
özgürlüğü teorik olarak anayasa maddeleri ve ilgili hukuk metinleri tarafından güvence altına alınmış 

yükümlülükleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Anayasanın 28. maddesi, “basın hürdür, 
sansür edilemez”, 30. maddesi “basın araç ve gereçleri zapt ve müsadere edilemez” ibarelerine yer 

-hayırcı ünlüler” 
başlıklarıyla haberler yer almıştır. Bu haberleştirme pratiklerine örnek olarak şu haber siteleri örnek 

acikladi/738494, 
kampanyasina-katilan-unluler, 

-kim-evetci-kim-

İzlerkitleyi belli bir görüşü kabul etmeye veya belli bir davranışa 
a teşvik eden bir ikna etme tekniği. Bu tekniğin esası, “herkesin o davranışta bulunuyor” olmasının 

” (Mutlu, 2012: 123) 
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vererek ilk maddede düşünce ve kanaat özgürlüğünü anayasal güvenceye 
ise söz konusu özgürlük karşısında güçlü bir pozisyonda bulunan devlete sorumluluk yüklemektedir 
(İçel, 2015: 96). Bununla birlikte Türkiye’de söz konusu özgürlüğün yasal güvencelerle donatılmış 
olmasına rağmen uygulamada sorunla

İfade özgürlüğünün hukuk metinlerinde yer alması başlı başına bu özgürlüğün gerçekleşmesini 
sağlamamaktadır. Bununla birlikte hukuk metinlerinde ifade özgürlüğünün medya olmadan 
kullanılamayacak bir özgürlük olduğunu söylemek gere
perspektiften bakmayı gerekli kılmaktadır. İfade özgürlüğünün 
düşünülemeyecek olması, günümüzde internet altyapısını kullanan iletişim teknolojileri ile bu 
özgürlüğün kullanılması sürecinde yaşanan dönüşüme odaklanmayı gerektirmektedir. Her ne kadar 
ifade özgürlüğünün oksijeni olarak tanımlansa da (Benedek, 2014: 23
ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletirken diğer yandan bu özgürlüğün sınırlan
genişletmektedir. Bu bağlamda internetle birlikte ifade özgürlüğünün özgürlük ve kontrol sarkaçları 
arasında salındığını söylemek mümkündür (Bollinger, 2012; Greitens, 2013; La Rue, 2014).

İfade özgürlüğü kavramında yaşanan dönüşümü
pratiklerinde ve kamusal alan kavramındaki dönüşüme göz atmak gerekmektedir. Göstergenin değişim 
değeri olarak öne çıktığı gösteri toplumunda (Debord, 2012), siyaset pratikleri de göstergelerin değiş 
tokuşuna dayalı eyleme dönüşmektedir. Temsiliyet paradigmasındaki dönüşümle birlikte siyaset, 
aktörler düzeyinde çoğullaşsa da, söz konusu çoğulcu katılım süreci demokratik pratiklerin 
gelişiminden ziyade kamusal tartışmaların magazinleştiği pratikler ortaya çıkarmakt
Baudrillard’ın içepatlama olarak tanımladığı bu süreç, gizlilik ve mahremiyetin herkese görünmek 
ihtiyacı tarafından yönlendirilmesine işaret eder. Bugün korkulan, kamusal alanın baskısından ziyade 
özel alana hapsolmadır (Bauman, 2011: 36
istilasına açık ve hatta kimi durumlarda bu istilayı arzulayan bir işleyişe dayanmaktadır.

Bu süreçte internet ve özelde sosyal medya J. Habermas ve diğerlerinin öngördüğü tarzda müzakereci 
bir kamusal alan oluşturmaktan öte dışlayıcı kamusallık pratiklerini görünür kılmaktadır. Bilginin 
demokratizasyonuna (Kellner, 2010: 721
ile ne derecede gerçekleştiği ve bu sürecin nereye doğru evrildiği güncelliğini korusa da,
pratiklerin H. Arendt’in Aristoteles’ten ödünç alarak geliştirdiği kamusallık kavramı ile analiz 
edilmesi mümkündür. Aristoteles’in insanın politik hayvan (zoon politikon) olduğu tanımlamasından 
yola çıkan Arendt’e göre Antik Yunan site dev
sahip olanların (zoon legon ekhon) gerçekleştirdiği bir eylemdir. Konuşma yeterliliği bulunmayanlar, 
(kadınların, çocukların, kölelerin, yabancıların) kamusal alanda yok hükmündedirler zira faaliyetl
kamusal hayat için anlam ifade etmemektedir (Arendt, 2012: 63). Bu bağlamda kamusal alan bir 
eylem olarak siyasetin sınırlarını belirleyen ve aynı zamanda bu sınırları tehdit edecek unsurları 
dışarıda tutan bir işleve sahip olmuştur.

Kamusal alan kavramına eleştirel yaklaşan isimler de söz konusu denetim işlevine dikkat çekerek 
kamusal-özel alan ayrımının analitik bir ayrım olduğunun altını çizerler (Demiroviç, 2003; 
Freaser,2010; Sennett, 2010; Neocleous, 2015). Neocleous’a göre kamusal alan tasavvuru,
nihai amaç olarak benimsemiş, liberal değerlerin bu yolla toplumsal meşruiyet ve geçerlilik 

                                                           
* “Olmazsa olmaz koşul” anlamına gelen Latince deyi
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vererek ilk maddede düşünce ve kanaat özgürlüğünü anayasal güvenceye kavuştururken, diğer madde 
ise söz konusu özgürlük karşısında güçlü bir pozisyonda bulunan devlete sorumluluk yüklemektedir 
(İçel, 2015: 96). Bununla birlikte Türkiye’de söz konusu özgürlüğün yasal güvencelerle donatılmış 
olmasına rağmen uygulamada sorunlar yaşandığı da vakıadır.  

İfade özgürlüğünün hukuk metinlerinde yer alması başlı başına bu özgürlüğün gerçekleşmesini 
sağlamamaktadır. Bununla birlikte hukuk metinlerinde ifade özgürlüğünün medya olmadan 
kullanılamayacak bir özgürlük olduğunu söylemek gerekir. Bu gerçek, ifade özgürlüğüne farklı bir 
perspektiften bakmayı gerekli kılmaktadır. İfade özgürlüğünün sine qua non* koşulu olan medyasız 
düşünülemeyecek olması, günümüzde internet altyapısını kullanan iletişim teknolojileri ile bu 

ası sürecinde yaşanan dönüşüme odaklanmayı gerektirmektedir. Her ne kadar 
ifade özgürlüğünün oksijeni olarak tanımlansa da (Benedek, 2014: 23-4), internetin varlığı bir yandan 
ifade özgürlüğünün sınırlarını genişletirken diğer yandan bu özgürlüğün sınırlandırılma kabiliyetini de 
genişletmektedir. Bu bağlamda internetle birlikte ifade özgürlüğünün özgürlük ve kontrol sarkaçları 
arasında salındığını söylemek mümkündür (Bollinger, 2012; Greitens, 2013; La Rue, 2014).

İfade özgürlüğü kavramında yaşanan dönüşümü dikkate alabilmek adına ilk olarak siyaset 
pratiklerinde ve kamusal alan kavramındaki dönüşüme göz atmak gerekmektedir. Göstergenin değişim 
değeri olarak öne çıktığı gösteri toplumunda (Debord, 2012), siyaset pratikleri de göstergelerin değiş 

alı eyleme dönüşmektedir. Temsiliyet paradigmasındaki dönüşümle birlikte siyaset, 
aktörler düzeyinde çoğullaşsa da, söz konusu çoğulcu katılım süreci demokratik pratiklerin 
gelişiminden ziyade kamusal tartışmaların magazinleştiği pratikler ortaya çıkarmakt
Baudrillard’ın içepatlama olarak tanımladığı bu süreç, gizlilik ve mahremiyetin herkese görünmek 
ihtiyacı tarafından yönlendirilmesine işaret eder. Bugün korkulan, kamusal alanın baskısından ziyade 
özel alana hapsolmadır (Bauman, 2011: 36-7).Bu bağlamda siyasetin gündemi mahrem olanın 
istilasına açık ve hatta kimi durumlarda bu istilayı arzulayan bir işleyişe dayanmaktadır.

Bu süreçte internet ve özelde sosyal medya J. Habermas ve diğerlerinin öngördüğü tarzda müzakereci 
öte dışlayıcı kamusallık pratiklerini görünür kılmaktadır. Bilginin 

demokratizasyonuna (Kellner, 2010: 721-3) bağlı demokratikleşme varsayımının, internet kullanımı 
ile ne derecede gerçekleştiği ve bu sürecin nereye doğru evrildiği güncelliğini korusa da,
pratiklerin H. Arendt’in Aristoteles’ten ödünç alarak geliştirdiği kamusallık kavramı ile analiz 
edilmesi mümkündür. Aristoteles’in insanın politik hayvan (zoon politikon) olduğu tanımlamasından 
yola çıkan Arendt’e göre Antik Yunan site devletlerinde siyaset, kamusal alanda konuşma yeterliliğine 
sahip olanların (zoon legon ekhon) gerçekleştirdiği bir eylemdir. Konuşma yeterliliği bulunmayanlar, 
(kadınların, çocukların, kölelerin, yabancıların) kamusal alanda yok hükmündedirler zira faaliyetl
kamusal hayat için anlam ifade etmemektedir (Arendt, 2012: 63). Bu bağlamda kamusal alan bir 
eylem olarak siyasetin sınırlarını belirleyen ve aynı zamanda bu sınırları tehdit edecek unsurları 
dışarıda tutan bir işleve sahip olmuştur. 

mına eleştirel yaklaşan isimler de söz konusu denetim işlevine dikkat çekerek 
özel alan ayrımının analitik bir ayrım olduğunun altını çizerler (Demiroviç, 2003; 

Freaser,2010; Sennett, 2010; Neocleous, 2015). Neocleous’a göre kamusal alan tasavvuru,
nihai amaç olarak benimsemiş, liberal değerlerin bu yolla toplumsal meşruiyet ve geçerlilik 

anlamına gelen Latince deyim. 

kavuştururken, diğer madde 
ise söz konusu özgürlük karşısında güçlü bir pozisyonda bulunan devlete sorumluluk yüklemektedir 
(İçel, 2015: 96). Bununla birlikte Türkiye’de söz konusu özgürlüğün yasal güvencelerle donatılmış 

İfade özgürlüğünün hukuk metinlerinde yer alması başlı başına bu özgürlüğün gerçekleşmesini 
sağlamamaktadır. Bununla birlikte hukuk metinlerinde ifade özgürlüğünün medya olmadan 

kir. Bu gerçek, ifade özgürlüğüne farklı bir 
koşulu olan medyasız 

düşünülemeyecek olması, günümüzde internet altyapısını kullanan iletişim teknolojileri ile bu 
ası sürecinde yaşanan dönüşüme odaklanmayı gerektirmektedir. Her ne kadar 

4), internetin varlığı bir yandan 
dırılma kabiliyetini de 

genişletmektedir. Bu bağlamda internetle birlikte ifade özgürlüğünün özgürlük ve kontrol sarkaçları 
arasında salındığını söylemek mümkündür (Bollinger, 2012; Greitens, 2013; La Rue, 2014). 

dikkate alabilmek adına ilk olarak siyaset 
pratiklerinde ve kamusal alan kavramındaki dönüşüme göz atmak gerekmektedir. Göstergenin değişim 
değeri olarak öne çıktığı gösteri toplumunda (Debord, 2012), siyaset pratikleri de göstergelerin değiş 

alı eyleme dönüşmektedir. Temsiliyet paradigmasındaki dönüşümle birlikte siyaset, 
aktörler düzeyinde çoğullaşsa da, söz konusu çoğulcu katılım süreci demokratik pratiklerin 
gelişiminden ziyade kamusal tartışmaların magazinleştiği pratikler ortaya çıkarmaktadır. 
Baudrillard’ın içepatlama olarak tanımladığı bu süreç, gizlilik ve mahremiyetin herkese görünmek 
ihtiyacı tarafından yönlendirilmesine işaret eder. Bugün korkulan, kamusal alanın baskısından ziyade 

mda siyasetin gündemi mahrem olanın 
istilasına açık ve hatta kimi durumlarda bu istilayı arzulayan bir işleyişe dayanmaktadır. 

Bu süreçte internet ve özelde sosyal medya J. Habermas ve diğerlerinin öngördüğü tarzda müzakereci 
öte dışlayıcı kamusallık pratiklerini görünür kılmaktadır. Bilginin 

3) bağlı demokratikleşme varsayımının, internet kullanımı 
ile ne derecede gerçekleştiği ve bu sürecin nereye doğru evrildiği güncelliğini korusa da, hali hazırdaki 
pratiklerin H. Arendt’in Aristoteles’ten ödünç alarak geliştirdiği kamusallık kavramı ile analiz 
edilmesi mümkündür. Aristoteles’in insanın politik hayvan (zoon politikon) olduğu tanımlamasından 

letlerinde siyaset, kamusal alanda konuşma yeterliliğine 
sahip olanların (zoon legon ekhon) gerçekleştirdiği bir eylemdir. Konuşma yeterliliği bulunmayanlar, 
(kadınların, çocukların, kölelerin, yabancıların) kamusal alanda yok hükmündedirler zira faaliyetleri 
kamusal hayat için anlam ifade etmemektedir (Arendt, 2012: 63). Bu bağlamda kamusal alan bir 
eylem olarak siyasetin sınırlarını belirleyen ve aynı zamanda bu sınırları tehdit edecek unsurları 

mına eleştirel yaklaşan isimler de söz konusu denetim işlevine dikkat çekerek 
özel alan ayrımının analitik bir ayrım olduğunun altını çizerler (Demiroviç, 2003; 

Freaser,2010; Sennett, 2010; Neocleous, 2015). Neocleous’a göre kamusal alan tasavvuru, uzlaşıyı 
nihai amaç olarak benimsemiş, liberal değerlerin bu yolla toplumsal meşruiyet ve geçerlilik 
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kazanmasına katkı sağlayan siyasal bir ideal, iyi bir toplum modeli işlevi görmektedir. Kamusal alan 
tasavvuru liberal yönetim modellerine içkin dışlayıcı
kamusal-özel alan ayrımı ile işlerlik kazandığı normatif bir tasavvurdur (Neocleous, 2015: 156
Demirovic’e göre de kamusallık belirli konuların gündemde tutulduğu geri kalan konuların ise 
dışlandığı bir süzgeç işlevi görür. “… 
oturdukları yerden dinler. Edilgen dinleyicilerin fikirleri önemsiz değilse de, kendilerini sadece ilkel 
evet/hayır seçenekleriyle ifade edebilirler
bir gösteriye dönüşen politik pratikler seyircilerin zamanla kendilerine olan güveni kaybetmeleri ile 
sonuçlanmıştır: 

Kamusal yaşamın sona ermesinden söz etmek, öncelikle geçen yüzyılın kültüründeki 
bir çelişkiden kaynaklanan bi
terimlerdeki bir çelişkiydi; en sonunda da kişisel, kamusal terimini yok etti. Örneğin 
ister aktör, ister politikacı olsun, aktif biçimde duygularını kamusal alanda 
sergileyebilen kişilerin özel ve üstün kişili
geldi. Bu kişiler karşılıklı ilişki kurmuyorlar, karşısına çıktıkları seyirciyi 
denetliyorlardı. Seyirci onları değerlendirme konusunda kendine duyduğu güveni 
giderek kaybetti; artık bir tanıktan çok birer izleyici ha
kendine ilişkin olarak aktif bir güç, bir “kamu” olma anlayışını yitirdi (Sennett, 2010: 
336). 

Kamusallık kavramındaki dönüşüm öznellik ve medya arasındaki ilişkiyi irdelemeyi gerekli 
kılmaktadır. Görünür olmanın ve teşhirciliğ
özgürlüğünün sınırlarının da daraldığından söz edilebilir. F. Guattari, kapitalist üretim ilişkilerine eşlik 
eden bireysellik ve suçluluk semiyotikleriyle kamusallık kavramındaki dönüşüme vurgu yapar.
Guattari’ye göre kapitalist işleyiş, denetimi sağlayabilmek adına bu tarz semiyotikleştirmeler üretir:

Ekonomik ve toplumsal tabi kılmanın çeşitli güncel tarzlarının inşası, kendi normlarını 
her semiyotikleşmenin köküne dayatan, yasağın anlamını tinin ve 
kökleştiren, sonunda bireyin libidinal enerjisinin özünü harekete geçirecek güçte 
suçluluk duygusu makineleri işleten egemen gösterenlerin ve denetimlerin bu 
“diktatörlüğü” üzerine kat kat yayılmazsa, bu durumda bu inşanın hızlı 
imkânsızlaşacağı bir gerçektir. Dolayısıyla, kapitalistik toplumsal alanı istikrarlı 
kılmak için belli bir tür dil, bireyleşmiş ve suçlayıcı belli semiyotikleştirme tarzları 
kesinlikle zorunlu olur (Guattari, 2014: 31

Medya toplumsal denetim sürecinde, Guattari’
pratiklerin dolaşıma girmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynar. Bu bağlamda 
Wolton’un söylediği gibi kamusal alanı medyanın dışında düşünmek imkânsızdır. Guattari’nin 
semiyotikleştirme tarzlarına dayandırdığı iktidar ilişkilerinin gösteri toplumundaki işlevi, her türlü 
kamusal meselenin kitle iletişim araçları dolayımı ile denetlenmesidir. Denetimin kendisi, kitle 
iletişim araçları dolayımıyla gerçekleşen öznellik üretim sürecinin ayrı
gelmektedir. Teşhirciliğin ve görünürlüğün kutsandığı bir kamusallık, politikanın medyatikleştiği 
siyaset biçimlerini üretir. Artık liderler iktidarın yüz
karizmalarında somutlaşmakta, takipçil
ortaya çıkmaktadır. Fakat iktidarın yüz
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kazanmasına katkı sağlayan siyasal bir ideal, iyi bir toplum modeli işlevi görmektedir. Kamusal alan 
tasavvuru liberal yönetim modellerine içkin dışlayıcı ve baskılayıcı kontrol mekanizmalarının 

özel alan ayrımı ile işlerlik kazandığı normatif bir tasavvurdur (Neocleous, 2015: 156
Demirovic’e göre de kamusallık belirli konuların gündemde tutulduğu geri kalan konuların ise 

işlevi görür. “… Uzmanlar sahnede nutuk atarken, kamusal alanın katılımcıları 
oturdukları yerden dinler. Edilgen dinleyicilerin fikirleri önemsiz değilse de, kendilerini sadece ilkel 
evet/hayır seçenekleriyle ifade edebilirler” (Demiroviç, 2003: 85). Sennett’e göre de kamusal alanda 
bir gösteriye dönüşen politik pratikler seyircilerin zamanla kendilerine olan güveni kaybetmeleri ile 

Kamusal yaşamın sona ermesinden söz etmek, öncelikle geçen yüzyılın kültüründeki 
bir çelişkiden kaynaklanan bir sonuçtan söz etmektir. Kamu içinde kişilik, 
terimlerdeki bir çelişkiydi; en sonunda da kişisel, kamusal terimini yok etti. Örneğin 
ister aktör, ister politikacı olsun, aktif biçimde duygularını kamusal alanda 
sergileyebilen kişilerin özel ve üstün kişilikli olduklarını düşünmek mantıklı hale 
geldi. Bu kişiler karşılıklı ilişki kurmuyorlar, karşısına çıktıkları seyirciyi 
denetliyorlardı. Seyirci onları değerlendirme konusunda kendine duyduğu güveni 
giderek kaybetti; artık bir tanıktan çok birer izleyici haline geldi. Böylece seyirci, 
kendine ilişkin olarak aktif bir güç, bir “kamu” olma anlayışını yitirdi (Sennett, 2010: 

Kamusallık kavramındaki dönüşüm öznellik ve medya arasındaki ilişkiyi irdelemeyi gerekli 
kılmaktadır. Görünür olmanın ve teşhirciliğin öne çıktığı sosyal medya pratikleri bağlamında ifade 
özgürlüğünün sınırlarının da daraldığından söz edilebilir. F. Guattari, kapitalist üretim ilişkilerine eşlik 
eden bireysellik ve suçluluk semiyotikleriyle kamusallık kavramındaki dönüşüme vurgu yapar.
Guattari’ye göre kapitalist işleyiş, denetimi sağlayabilmek adına bu tarz semiyotikleştirmeler üretir:

Ekonomik ve toplumsal tabi kılmanın çeşitli güncel tarzlarının inşası, kendi normlarını 
her semiyotikleşmenin köküne dayatan, yasağın anlamını tinin ve bedenin kalbinde 
kökleştiren, sonunda bireyin libidinal enerjisinin özünü harekete geçirecek güçte 
suçluluk duygusu makineleri işleten egemen gösterenlerin ve denetimlerin bu 
“diktatörlüğü” üzerine kat kat yayılmazsa, bu durumda bu inşanın hızlı 

şacağı bir gerçektir. Dolayısıyla, kapitalistik toplumsal alanı istikrarlı 
kılmak için belli bir tür dil, bireyleşmiş ve suçlayıcı belli semiyotikleştirme tarzları 
kesinlikle zorunlu olur (Guattari, 2014: 31-2). 

Medya toplumsal denetim sürecinde, Guattari’nin semiyotikleştirme tarzları olarak adlandırdığı dilsel 
pratiklerin dolaşıma girmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynar. Bu bağlamda 
Wolton’un söylediği gibi kamusal alanı medyanın dışında düşünmek imkânsızdır. Guattari’nin 

e tarzlarına dayandırdığı iktidar ilişkilerinin gösteri toplumundaki işlevi, her türlü 
kamusal meselenin kitle iletişim araçları dolayımı ile denetlenmesidir. Denetimin kendisi, kitle 
iletişim araçları dolayımıyla gerçekleşen öznellik üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası haline 
gelmektedir. Teşhirciliğin ve görünürlüğün kutsandığı bir kamusallık, politikanın medyatikleştiği 
siyaset biçimlerini üretir. Artık liderler iktidarın yüz-oluşlarıdır. Politik süreç, liderlerin 
karizmalarında somutlaşmakta, takipçiler açısından politika, liderin konuşmalarında, davranışlarında 
ortaya çıkmaktadır. Fakat iktidarın yüz-oluşu, Guattari’nin uyardığı gibi “iktidarı yönlendirenin 

kazanmasına katkı sağlayan siyasal bir ideal, iyi bir toplum modeli işlevi görmektedir. Kamusal alan 
ve baskılayıcı kontrol mekanizmalarının 

özel alan ayrımı ile işlerlik kazandığı normatif bir tasavvurdur (Neocleous, 2015: 156-66). 
Demirovic’e göre de kamusallık belirli konuların gündemde tutulduğu geri kalan konuların ise 

Uzmanlar sahnede nutuk atarken, kamusal alanın katılımcıları 
oturdukları yerden dinler. Edilgen dinleyicilerin fikirleri önemsiz değilse de, kendilerini sadece ilkel 

tt’e göre de kamusal alanda 
bir gösteriye dönüşen politik pratikler seyircilerin zamanla kendilerine olan güveni kaybetmeleri ile 

Kamusal yaşamın sona ermesinden söz etmek, öncelikle geçen yüzyılın kültüründeki 
r sonuçtan söz etmektir. Kamu içinde kişilik, 

terimlerdeki bir çelişkiydi; en sonunda da kişisel, kamusal terimini yok etti. Örneğin 
ister aktör, ister politikacı olsun, aktif biçimde duygularını kamusal alanda 

kli olduklarını düşünmek mantıklı hale 
geldi. Bu kişiler karşılıklı ilişki kurmuyorlar, karşısına çıktıkları seyirciyi 
denetliyorlardı. Seyirci onları değerlendirme konusunda kendine duyduğu güveni 

line geldi. Böylece seyirci, 
kendine ilişkin olarak aktif bir güç, bir “kamu” olma anlayışını yitirdi (Sennett, 2010: 

Kamusallık kavramındaki dönüşüm öznellik ve medya arasındaki ilişkiyi irdelemeyi gerekli 
in öne çıktığı sosyal medya pratikleri bağlamında ifade 

özgürlüğünün sınırlarının da daraldığından söz edilebilir. F. Guattari, kapitalist üretim ilişkilerine eşlik 
eden bireysellik ve suçluluk semiyotikleriyle kamusallık kavramındaki dönüşüme vurgu yapar. 
Guattari’ye göre kapitalist işleyiş, denetimi sağlayabilmek adına bu tarz semiyotikleştirmeler üretir: 

Ekonomik ve toplumsal tabi kılmanın çeşitli güncel tarzlarının inşası, kendi normlarını 
bedenin kalbinde 

kökleştiren, sonunda bireyin libidinal enerjisinin özünü harekete geçirecek güçte 
suçluluk duygusu makineleri işleten egemen gösterenlerin ve denetimlerin bu 
“diktatörlüğü” üzerine kat kat yayılmazsa, bu durumda bu inşanın hızlı 

şacağı bir gerçektir. Dolayısıyla, kapitalistik toplumsal alanı istikrarlı 
kılmak için belli bir tür dil, bireyleşmiş ve suçlayıcı belli semiyotikleştirme tarzları 

nin semiyotikleştirme tarzları olarak adlandırdığı dilsel 
pratiklerin dolaşıma girmesinde ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynar. Bu bağlamda 
Wolton’un söylediği gibi kamusal alanı medyanın dışında düşünmek imkânsızdır. Guattari’nin 

e tarzlarına dayandırdığı iktidar ilişkilerinin gösteri toplumundaki işlevi, her türlü 
kamusal meselenin kitle iletişim araçları dolayımı ile denetlenmesidir. Denetimin kendisi, kitle 

lmaz bir parçası haline 
gelmektedir. Teşhirciliğin ve görünürlüğün kutsandığı bir kamusallık, politikanın medyatikleştiği 

oluşlarıdır. Politik süreç, liderlerin 
er açısından politika, liderin konuşmalarında, davranışlarında 

iktidarı yönlendirenin 
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bireyler olduğunu değil daha karmaşık bir toplumsallaşma sürecini imler. Bu yüz
yineleme sistemini işin içine kattığı ölçüde iş görür
literatürüne eleştirel yaklaşan isimlerin dile getirdikleri gibi kamusal alan kavramını ve bu alana eşik 
eden ifade özgürlüğü varsayımını iktidar ilişkilerinin ve t
imkânsızlaşmaktadır. 

Foucault’nun çalışmaları toplumsal denetimin, kendilik kurulumu süreçlerinde iktidarın bilgisinin 
öznellik süreçlerine ve varoluş tarzlarına sızma çabalarının görünür kılınması açısından önem arz 
etmektedir (Foucault, 2011; Deleuze, 2013a: 118, 121; Deleuze, 2013b: 108
bedenin iktidarın nesnesi haline gelmesi, iktidarın olumsuzlayıcı “yasak” ve “yasaklama” pratiklerinin 
dışında üretkenliğin ön plana geçmesi sonucunda ortaya çık
esas olarak… daha iyi bir başarı, daha iyi bir üretim ve daha iyi bir üretkenlik elde etmektir” 
(Foucault, 2011b: 147). Foucault’nun kurumlar bağlamında ele aldığı disiplin mekanizması, günümüz 
denetim toplumları analizlerine öncülük etmiştir. Nitekim Deleuze (2013a, 2013b), Hardt ve Negri 
(2008, 2014), Berardi (2007, 2014) gibi isimler kurumlar düzeyinde işleyen disiplin ve düzenleme 
mekanizmalarının ötesinde kapitalizmin makinesel bir işleyişe dayandığını iddia etm
Kapitalist denetim, bireyin üretkenlik adına normalleştirilmesinden ziyade 
çerçevesinde çalışmaktadır. “Kontrol toplumu… ortak ve gündelik pratiklerimizi içsel olarak 
canlandıran normalleştirici disiplin aygıtlarının güçlendir
tanımlanabilir; ama disiplinin aksine, bu kontrol mekanizması esnek ve değişken ağlar yoluyla 
toplumsal kurumların yapılaşmış alanı dışına da pekala uzanabilir
Deleuze ve Guattari, makinesel bir kölelikten bahsederken, kelimenin birincil anlamıyla makineden 
söz etmektedirler. Bugün artık dil merkezli değil, makine merkezli öznelliklerden bahsetmek 
gerekmektedir (Lazzarato, 2015: 64). Guattari’nin gösteren
ayrımı, makinesel köleliğin anlaşılması için önemli bir adımdır. Dilbilim ve yapısalcılık özneyi dilin 
içerisinde konumlandırırken, kapitalizmin örgütlenme süreçlerinin dışındaki tabi kılma süreçlerini 
dikkate alır. Oysa para, finans, borsa işlemleri, bilgi
semiyolojiler öznellik üretim sürecine dâhildirler. Makineler, üretim süreçlerine dâhil aygıtlar olmanın 
ötesinde, onları kullananlara kurallar dayatan, işi anlamlandıran semiyolojilerdir. Akıllı telefonlar, 
bilgisayarlar, tabletler kullanıcılara konfor sağlarken, işi zaman ve mekân sınırlamalarından 
özgürleştirerek yaşamı mekanikleştirir. Bu süreç tabi kılma süreçlerinin dilsel kiplerinin yardımına 
dayanan karma bir süreçtir (Lazzarato, 2015: 124
üretici/tüketici, kadın/erkek gibi tabi kılma süreci öznelliklerinin üzerine bina edilir (2015: 12
Özne bir kez tabi kılma süreçlerinin dikotomik yapılanmasına tabi kılındığında, makinesel kölelik bu 
tabiyetin “özgürleştirilmesi” adına onu yersizyurtsuzlaştırır. Makineler, kişiye bu sınırların ötesini vaat 
ederek, sınırı aşanları kapitalist işleyiş adına yeniden
kişi, disiplin toplumundakinin aksine eylemlerinin “yapmalısın”, 
belirlenmediği, bununla beraber bu kiplerin makinesel bir kölelik içerisinde “özgürleştirildiği” 
öznellikleri deneyler.  

Peki, kamusal meselelerin tartışmaya açıldığı medya uzamında toplumsal denetim nasıl 
gerçekleştirilmektedir? Özellikle sosyal medya mecraları doğrudan iktidar ilişkilerine tabii denetim 
aygıtları mıdır?  
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bireyler olduğunu değil daha karmaşık bir toplumsallaşma sürecini imler. Bu yüz-oluşlar egemen 
yineleme sistemini işin içine kattığı ölçüde iş görür” (2014: 85). Bu bağlamda kamusal alan 
literatürüne eleştirel yaklaşan isimlerin dile getirdikleri gibi kamusal alan kavramını ve bu alana eşik 
eden ifade özgürlüğü varsayımını iktidar ilişkilerinin ve toplumsal denetimin ötesinde düşünmek 

Foucault’nun çalışmaları toplumsal denetimin, kendilik kurulumu süreçlerinde iktidarın bilgisinin 
öznellik süreçlerine ve varoluş tarzlarına sızma çabalarının görünür kılınması açısından önem arz 

mektedir (Foucault, 2011; Deleuze, 2013a: 118, 121; Deleuze, 2013b: 108-25). Ona göre yaşam ve 
bedenin iktidarın nesnesi haline gelmesi, iktidarın olumsuzlayıcı “yasak” ve “yasaklama” pratiklerinin 
dışında üretkenliğin ön plana geçmesi sonucunda ortaya çıkmıştır: “hedef yapmamalısın! demek değil 
esas olarak… daha iyi bir başarı, daha iyi bir üretim ve daha iyi bir üretkenlik elde etmektir” 
(Foucault, 2011b: 147). Foucault’nun kurumlar bağlamında ele aldığı disiplin mekanizması, günümüz 

alizlerine öncülük etmiştir. Nitekim Deleuze (2013a, 2013b), Hardt ve Negri 
(2008, 2014), Berardi (2007, 2014) gibi isimler kurumlar düzeyinde işleyen disiplin ve düzenleme 
mekanizmalarının ötesinde kapitalizmin makinesel bir işleyişe dayandığını iddia etm
Kapitalist denetim, bireyin üretkenlik adına normalleştirilmesinden ziyade özgürleştirilmesi

Kontrol toplumu… ortak ve gündelik pratiklerimizi içsel olarak 
canlandıran normalleştirici disiplin aygıtlarının güçlendirilmesi ve genelleştirilmesi olarak 
tanımlanabilir; ama disiplinin aksine, bu kontrol mekanizması esnek ve değişken ağlar yoluyla 
toplumsal kurumların yapılaşmış alanı dışına da pekala uzanabilir” (Hardt & Negri, 2008: 47

bir kölelikten bahsederken, kelimenin birincil anlamıyla makineden 
söz etmektedirler. Bugün artık dil merkezli değil, makine merkezli öznelliklerden bahsetmek 
gerekmektedir (Lazzarato, 2015: 64). Guattari’nin gösteren-göstermeyen semiyolojiler şeklindeki 
yrımı, makinesel köleliğin anlaşılması için önemli bir adımdır. Dilbilim ve yapısalcılık özneyi dilin 

içerisinde konumlandırırken, kapitalizmin örgütlenme süreçlerinin dışındaki tabi kılma süreçlerini 
dikkate alır. Oysa para, finans, borsa işlemleri, bilgisayar yazılımları ve kodları gibi göstermeyen 
semiyolojiler öznellik üretim sürecine dâhildirler. Makineler, üretim süreçlerine dâhil aygıtlar olmanın 
ötesinde, onları kullananlara kurallar dayatan, işi anlamlandıran semiyolojilerdir. Akıllı telefonlar, 

lgisayarlar, tabletler kullanıcılara konfor sağlarken, işi zaman ve mekân sınırlamalarından 
özgürleştirerek yaşamı mekanikleştirir. Bu süreç tabi kılma süreçlerinin dilsel kiplerinin yardımına 
dayanan karma bir süreçtir (Lazzarato, 2015: 124-5). Makinesel öznellikler, çalışan/çalışmayan, 
üretici/tüketici, kadın/erkek gibi tabi kılma süreci öznelliklerinin üzerine bina edilir (2015: 12
Özne bir kez tabi kılma süreçlerinin dikotomik yapılanmasına tabi kılındığında, makinesel kölelik bu 

tirilmesi” adına onu yersizyurtsuzlaştırır. Makineler, kişiye bu sınırların ötesini vaat 
ederek, sınırı aşanları kapitalist işleyiş adına yeniden-yerliyurtlulandırır. Tüm bu karma süreçlerde 
kişi, disiplin toplumundakinin aksine eylemlerinin “yapmalısın”, “zorundasın” kipleri ile 
belirlenmediği, bununla beraber bu kiplerin makinesel bir kölelik içerisinde “özgürleştirildiği” 

Peki, kamusal meselelerin tartışmaya açıldığı medya uzamında toplumsal denetim nasıl 
zellikle sosyal medya mecraları doğrudan iktidar ilişkilerine tabii denetim 

oluşlar egemen 
” (2014: 85). Bu bağlamda kamusal alan 

literatürüne eleştirel yaklaşan isimlerin dile getirdikleri gibi kamusal alan kavramını ve bu alana eşik 
oplumsal denetimin ötesinde düşünmek 

Foucault’nun çalışmaları toplumsal denetimin, kendilik kurulumu süreçlerinde iktidarın bilgisinin 
öznellik süreçlerine ve varoluş tarzlarına sızma çabalarının görünür kılınması açısından önem arz 

25). Ona göre yaşam ve 
bedenin iktidarın nesnesi haline gelmesi, iktidarın olumsuzlayıcı “yasak” ve “yasaklama” pratiklerinin 

“hedef yapmamalısın! demek değil 
esas olarak… daha iyi bir başarı, daha iyi bir üretim ve daha iyi bir üretkenlik elde etmektir” 
(Foucault, 2011b: 147). Foucault’nun kurumlar bağlamında ele aldığı disiplin mekanizması, günümüz 

alizlerine öncülük etmiştir. Nitekim Deleuze (2013a, 2013b), Hardt ve Negri 
(2008, 2014), Berardi (2007, 2014) gibi isimler kurumlar düzeyinde işleyen disiplin ve düzenleme 
mekanizmalarının ötesinde kapitalizmin makinesel bir işleyişe dayandığını iddia etmektedirler. 

özgürleştirilmesi 
Kontrol toplumu… ortak ve gündelik pratiklerimizi içsel olarak 

ilmesi ve genelleştirilmesi olarak 
tanımlanabilir; ama disiplinin aksine, bu kontrol mekanizması esnek ve değişken ağlar yoluyla 

” (Hardt & Negri, 2008: 47-8). 
bir kölelikten bahsederken, kelimenin birincil anlamıyla makineden 

söz etmektedirler. Bugün artık dil merkezli değil, makine merkezli öznelliklerden bahsetmek 
göstermeyen semiyolojiler şeklindeki 

yrımı, makinesel köleliğin anlaşılması için önemli bir adımdır. Dilbilim ve yapısalcılık özneyi dilin 
içerisinde konumlandırırken, kapitalizmin örgütlenme süreçlerinin dışındaki tabi kılma süreçlerini 

sayar yazılımları ve kodları gibi göstermeyen 
semiyolojiler öznellik üretim sürecine dâhildirler. Makineler, üretim süreçlerine dâhil aygıtlar olmanın 
ötesinde, onları kullananlara kurallar dayatan, işi anlamlandıran semiyolojilerdir. Akıllı telefonlar, 

lgisayarlar, tabletler kullanıcılara konfor sağlarken, işi zaman ve mekân sınırlamalarından 
özgürleştirerek yaşamı mekanikleştirir. Bu süreç tabi kılma süreçlerinin dilsel kiplerinin yardımına 

öznellikler, çalışan/çalışmayan, 
üretici/tüketici, kadın/erkek gibi tabi kılma süreci öznelliklerinin üzerine bina edilir (2015: 12-3). 
Özne bir kez tabi kılma süreçlerinin dikotomik yapılanmasına tabi kılındığında, makinesel kölelik bu 

tirilmesi” adına onu yersizyurtsuzlaştırır. Makineler, kişiye bu sınırların ötesini vaat 
yerliyurtlulandırır. Tüm bu karma süreçlerde 

“zorundasın” kipleri ile 
belirlenmediği, bununla beraber bu kiplerin makinesel bir kölelik içerisinde “özgürleştirildiği” 

Peki, kamusal meselelerin tartışmaya açıldığı medya uzamında toplumsal denetim nasıl 
zellikle sosyal medya mecraları doğrudan iktidar ilişkilerine tabii denetim 
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İfade Özgürlüğünü Çerçevelemek: Sosyal Medya ve Borç İlişkisi

Baudrillard’a göre kitle iletişim araçları kalabalıkları yalnızca içerik manipülasyonu yoluyla kon
etmeye yarayan iktidar araçları değildir. Bu araçların en yıkıcı niteliği izleyiciler arasındaki iletişim ve 
geri bildirimi ortadan kaldırarak (2009: 213
Ortaklığın imkânsızlaşması özellikle intern
değerlendirildiğinde kişiyi, içerisinde bulunduğu tekinsiz çevreden kurtaracak oluşumlar aramasına ve 
bu oluşumlara gönüllü katılımına neden olmaktadır. Bauman’ın “kendin yap panoptikonu” şeklind
özetlediği bu durumda, kişi gözetlenme için baskılanmaz, ayartılır (Bauman, 2006: 61
Lyon, 2013: 75). 

Bu ayartmanın gerçekleşmesinde fast
Kamuoyuna ilişkin bilginin taşıyıcısı olarak u
pratiklerin de taşıyıcılarıdır. Uzmanlar, siyasal olanın bilgisine sahip iktidar ağları olarak siyasalın 
sınırlarını belirleyen söylemleri dolaşıma sokarlar. İçerme
inşa sürecinde uzmanlar, söz konusu pratiklerin kılavuzluğunu yapmaktadırlar. “… 
kapasitesi açısından küresel olan ünlüler dünyasını vitrine koyarlar. Yayındayken hangi konuda 
konuşurlarsa konuşsunlar, bütün bir hayat tarzı mesajı verirler

İlk olarak fast-thinker’ların söylemlerinin kamuoyu nezdinde bandwagon etkisi yaptığını, kamuoyunu 
yönlendirme yeteneğinin kolaylaştığını söylemek mümkündür. İzleyicileri belirli bir görüşü kabul 
etmeye teşvik eden ikna tekniği olarak (Mut
cisimleşmektedir. Birer arzu nesnesine dönüşen uzmanlık bilgisini elinde bulunduranlar açısından 
söylemlerinin kamuoyunda dolaşıma girmesi, sosyal medyanın yayılma (spill over) etkisi nedeniyle 
kolaylaşmıştır. Sosyal medya kanallarında paylaşılan bir ifade anında takipçiler tarafından dolaşıma 
sokulmakta, tartışmalar başlatabilmektedir. 

İkinci olarak söz konusu uzmanlık bilgisinin varlığı, sosyal medya kullanımı neticesinde ortaya çıkan 
ontolojik-etik dönüşümle beraber ele alındığında yeni borç ilişkileri inşa etmektedir. Bernard Stiegler 
(2012), günümüzde yeni medya kullanımları bağlamında söz konusu gramatizasyon sürecinin bilişsel 
kapitalizmle birlikte muazzam hafıza kayıplarına yol açtığını savunur. Stieg
ve bilişsel proleterleşmesi (2012: 43) makine kullanımı sonrasında ortaya çıkan hafıza kaybının 
sonucudur. Gündelik hayatı kolaylaştıran ve konfor sağlayan teknolojiler ve makineler sayesinde artık 
ilişkide olduğumuz kişilerin telefon numaralarını ya da doğum günleri gibi özel günleri hafızamızda 
tutmaya gerek duymamaktayız. Onun yerine bu işlevleri makinelere devreden elde ettiğimiz konfora 
sığınmaktayız. Bu bağlamda gramatizasyon süreci bedenleri kuşatan bir süreç olarak intern
unutma teknolojilerinin ortaya çıkardığı duygusal ve bilişsel proleterleşmeye neden olmaktadır. 
Dolayısıyla proleterleşme varlığın kayboluşuna ilişkin bir şeyleşmeyi ifade etmektedir (Stiegler, 2012: 
46). Bilişsel kapitalizm, bolluk içerisinde süre
rasyonel örgütlenmesini sekteye uğratacak aptallığı denkleme dâhil eder. Bunun sonucu olarak 
kamusal tartışmalar sürekli bir cahillik, sıradanlık ve öznel yoksullaşma çerçevesinde sürdürülür 
(Lazzarato, 2015: 241). Kamusal tartışmalar, özneyi oluşturan toplumsal, semiyolojik, ekonomik, 
politik süreçlerin ötesinde zuhur eder. Bu süreç tartışmaların otomatikleşmesine neden olarak, aptallık 
üretimini gerçekleştirir. Medya özneleri temsil eden uzmanların 
ekonomi, finansın anlaşılamayan rakamlarına tabi kılınır; politika yönetenlerin yönetemediği krizlerin 
bolluğunda boğulur. Tüm bunlar düşünmenin, duygulanımların otomatikleştiği süreçleri ortaya çıkarır. 
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İfade Özgürlüğünü Çerçevelemek: Sosyal Medya ve Borç İlişkisi 

Baudrillard’a göre kitle iletişim araçları kalabalıkları yalnızca içerik manipülasyonu yoluyla kon
etmeye yarayan iktidar araçları değildir. Bu araçların en yıkıcı niteliği izleyiciler arasındaki iletişim ve 
geri bildirimi ortadan kaldırarak (2009: 213-4), ortak olanın potansiyelini imkânsızlaştırmasıdır. 
Ortaklığın imkânsızlaşması özellikle internetin yaygınlaşması ile artış gösteren bireysellik bağlamında 
değerlendirildiğinde kişiyi, içerisinde bulunduğu tekinsiz çevreden kurtaracak oluşumlar aramasına ve 
bu oluşumlara gönüllü katılımına neden olmaktadır. Bauman’ın “kendin yap panoptikonu” şeklind
özetlediği bu durumda, kişi gözetlenme için baskılanmaz, ayartılır (Bauman, 2006: 61

Bu ayartmanın gerçekleşmesinde fast-thinker’ların önemli bir rol oynadığından bahsedilebilir. 
Kamuoyuna ilişkin bilginin taşıyıcısı olarak uzmanlar, aynı zamanda siyasetin medyatikleştirildiği 
pratiklerin de taşıyıcılarıdır. Uzmanlar, siyasal olanın bilgisine sahip iktidar ağları olarak siyasalın 
sınırlarını belirleyen söylemleri dolaşıma sokarlar. İçerme-dışlama pratiklerine dayanan hegemonya
inşa sürecinde uzmanlar, söz konusu pratiklerin kılavuzluğunu yapmaktadırlar. “… 
kapasitesi açısından küresel olan ünlüler dünyasını vitrine koyarlar. Yayındayken hangi konuda 
konuşurlarsa konuşsunlar, bütün bir hayat tarzı mesajı verirler” (Bauman, 2006: 63). 

thinker’ların söylemlerinin kamuoyu nezdinde bandwagon etkisi yaptığını, kamuoyunu 
yönlendirme yeteneğinin kolaylaştığını söylemek mümkündür. İzleyicileri belirli bir görüşü kabul 
etmeye teşvik eden ikna tekniği olarak (Mutlu, 2012: 123) bandwagon etkisi, uzman görüşünde 
cisimleşmektedir. Birer arzu nesnesine dönüşen uzmanlık bilgisini elinde bulunduranlar açısından 
söylemlerinin kamuoyunda dolaşıma girmesi, sosyal medyanın yayılma (spill over) etkisi nedeniyle 

r. Sosyal medya kanallarında paylaşılan bir ifade anında takipçiler tarafından dolaşıma 
sokulmakta, tartışmalar başlatabilmektedir.  

İkinci olarak söz konusu uzmanlık bilgisinin varlığı, sosyal medya kullanımı neticesinde ortaya çıkan 
mle beraber ele alındığında yeni borç ilişkileri inşa etmektedir. Bernard Stiegler 

(2012), günümüzde yeni medya kullanımları bağlamında söz konusu gramatizasyon sürecinin bilişsel 
kapitalizmle birlikte muazzam hafıza kayıplarına yol açtığını savunur. Stiegler’e göre kişinin duygusal 
ve bilişsel proleterleşmesi (2012: 43) makine kullanımı sonrasında ortaya çıkan hafıza kaybının 
sonucudur. Gündelik hayatı kolaylaştıran ve konfor sağlayan teknolojiler ve makineler sayesinde artık 

elefon numaralarını ya da doğum günleri gibi özel günleri hafızamızda 
tutmaya gerek duymamaktayız. Onun yerine bu işlevleri makinelere devreden elde ettiğimiz konfora 
sığınmaktayız. Bu bağlamda gramatizasyon süreci bedenleri kuşatan bir süreç olarak intern
unutma teknolojilerinin ortaya çıkardığı duygusal ve bilişsel proleterleşmeye neden olmaktadır. 
Dolayısıyla proleterleşme varlığın kayboluşuna ilişkin bir şeyleşmeyi ifade etmektedir (Stiegler, 2012: 
46). Bilişsel kapitalizm, bolluk içerisinde sürekli bir eksikliğin mevcudiyetine vurgu yaparak, üretimin 
rasyonel örgütlenmesini sekteye uğratacak aptallığı denkleme dâhil eder. Bunun sonucu olarak 
kamusal tartışmalar sürekli bir cahillik, sıradanlık ve öznel yoksullaşma çerçevesinde sürdürülür 

to, 2015: 241). Kamusal tartışmalar, özneyi oluşturan toplumsal, semiyolojik, ekonomik, 
politik süreçlerin ötesinde zuhur eder. Bu süreç tartışmaların otomatikleşmesine neden olarak, aptallık 
üretimini gerçekleştirir. Medya özneleri temsil eden uzmanların ve bilgilerin bolluğuyla doldurulur; 
ekonomi, finansın anlaşılamayan rakamlarına tabi kılınır; politika yönetenlerin yönetemediği krizlerin 
bolluğunda boğulur. Tüm bunlar düşünmenin, duygulanımların otomatikleştiği süreçleri ortaya çıkarır. 

Baudrillard’a göre kitle iletişim araçları kalabalıkları yalnızca içerik manipülasyonu yoluyla kontrol 
etmeye yarayan iktidar araçları değildir. Bu araçların en yıkıcı niteliği izleyiciler arasındaki iletişim ve 

4), ortak olanın potansiyelini imkânsızlaştırmasıdır. 
etin yaygınlaşması ile artış gösteren bireysellik bağlamında 

değerlendirildiğinde kişiyi, içerisinde bulunduğu tekinsiz çevreden kurtaracak oluşumlar aramasına ve 
bu oluşumlara gönüllü katılımına neden olmaktadır. Bauman’ın “kendin yap panoptikonu” şeklinde 
özetlediği bu durumda, kişi gözetlenme için baskılanmaz, ayartılır (Bauman, 2006: 61-2; Bauman & 

thinker’ların önemli bir rol oynadığından bahsedilebilir. 
zmanlar, aynı zamanda siyasetin medyatikleştirildiği 

pratiklerin de taşıyıcılarıdır. Uzmanlar, siyasal olanın bilgisine sahip iktidar ağları olarak siyasalın 
dışlama pratiklerine dayanan hegemonya 

inşa sürecinde uzmanlar, söz konusu pratiklerin kılavuzluğunu yapmaktadırlar. “… seyredilme 
kapasitesi açısından küresel olan ünlüler dünyasını vitrine koyarlar. Yayındayken hangi konuda 

thinker’ların söylemlerinin kamuoyu nezdinde bandwagon etkisi yaptığını, kamuoyunu 
yönlendirme yeteneğinin kolaylaştığını söylemek mümkündür. İzleyicileri belirli bir görüşü kabul 

lu, 2012: 123) bandwagon etkisi, uzman görüşünde 
cisimleşmektedir. Birer arzu nesnesine dönüşen uzmanlık bilgisini elinde bulunduranlar açısından 
söylemlerinin kamuoyunda dolaşıma girmesi, sosyal medyanın yayılma (spill over) etkisi nedeniyle 

r. Sosyal medya kanallarında paylaşılan bir ifade anında takipçiler tarafından dolaşıma 

İkinci olarak söz konusu uzmanlık bilgisinin varlığı, sosyal medya kullanımı neticesinde ortaya çıkan 
mle beraber ele alındığında yeni borç ilişkileri inşa etmektedir. Bernard Stiegler 

(2012), günümüzde yeni medya kullanımları bağlamında söz konusu gramatizasyon sürecinin bilişsel 
ler’e göre kişinin duygusal 

ve bilişsel proleterleşmesi (2012: 43) makine kullanımı sonrasında ortaya çıkan hafıza kaybının 
sonucudur. Gündelik hayatı kolaylaştıran ve konfor sağlayan teknolojiler ve makineler sayesinde artık 

elefon numaralarını ya da doğum günleri gibi özel günleri hafızamızda 
tutmaya gerek duymamaktayız. Onun yerine bu işlevleri makinelere devreden elde ettiğimiz konfora 
sığınmaktayız. Bu bağlamda gramatizasyon süreci bedenleri kuşatan bir süreç olarak internet gibi 
unutma teknolojilerinin ortaya çıkardığı duygusal ve bilişsel proleterleşmeye neden olmaktadır. 
Dolayısıyla proleterleşme varlığın kayboluşuna ilişkin bir şeyleşmeyi ifade etmektedir (Stiegler, 2012: 

kli bir eksikliğin mevcudiyetine vurgu yaparak, üretimin 
rasyonel örgütlenmesini sekteye uğratacak aptallığı denkleme dâhil eder. Bunun sonucu olarak 
kamusal tartışmalar sürekli bir cahillik, sıradanlık ve öznel yoksullaşma çerçevesinde sürdürülür 

to, 2015: 241). Kamusal tartışmalar, özneyi oluşturan toplumsal, semiyolojik, ekonomik, 
politik süreçlerin ötesinde zuhur eder. Bu süreç tartışmaların otomatikleşmesine neden olarak, aptallık 

ve bilgilerin bolluğuyla doldurulur; 
ekonomi, finansın anlaşılamayan rakamlarına tabi kılınır; politika yönetenlerin yönetemediği krizlerin 
bolluğunda boğulur. Tüm bunlar düşünmenin, duygulanımların otomatikleştiği süreçleri ortaya çıkarır. 
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Söz konusu otomatizasyonun dışına çıkmak makinesel kölelik nedeniyle imkânsızdır. Çünkü hem özel 
hem de kamusal yaşamın kapitalist örgütlenmesi özneye kendi ürettiği kaçış aygıtlarından başkasını 
bırakmaz. Nitekim son dönemde sıkça gündeme gelen sosyal medya araçlarının 
hareketlerde kullanımı bu duruma güzel örnekler sunmaktadır. Toplumsal taleplerin sosyal medya 
mecralarında dile getirilmesi, hareketlerin seslerini duyurmak bakımından olumlu katkılar sunsa da, 
tek başına bu kullanım, kullanılan mecranın en başı
fotoğraf, video…vs.) hareketlere özgürlük sunmamakta hatta taleplerin nasıl sunulması gerektiğine 
ilişkin kalıpları zorunlu tutarak özgürlük taleplerinin kapitalist denetim sınırlarının dışına çıkması 
engellenmektedir. Taleplerin nasıl dile getirileceğinin dahi belirlendiği uygulamalar, denetimin bir 
yönünü betimlerler. Oysa buradaki otomatikleşme taleplerin dillendirilmesinden ziyade duyguların ve 
bilişlerin dahi otomatikleştirilmesidir. Bu bağlamda duygulanım
otomatikleştirilmesi, kapitalizm kalbinde yatan ırkçı, homofobik…vs. öznelliklerin üretim zeminini 
tesis eder. Uzmanlar, politikacılar, finans sektörü açısından duyguların ve düşüncelerin 
denetlenebilmesi, öznelerin disiplin toplumundak
işlev sunmaktadır. Dolayısıyla kapitalist denetim açısından öznelliklerin kontrolü bağlamında neyin 
söylendiğinin yanı sıra neyin nerede, nasıl söylendiği, hangi araçların ve uzamın kullanıldığı gibi 
göstermeyen semiyotikleri de dikkate almayı gerektirir. Bu bağlamda kamusal alanda tartışmanın 
içeriği, öznelliğin kontrolü için yeterli değildir.

Nietzsche, toplumsal ahlakın temeline mübadeleden ziyade borcu yerleştirir. Topluma tabi olmanın 
kendisi ontolojik bir borca tabi olmaktır. Bu borç kişiye ahlak öğretileri yoluyla nakşedilir. Borç, 
Hrıstiyan öğretisindeki ilk günah kavramı ile aynı işleve sahiptir. Bu borç ontolojik karakteri 
dolayısıyla sonu gelmeyen bir ödeme yükümlülüğü ortaya çıkarır (Lazzarato
ahlakını oluşturan bu borç ilişkisi, kişiyi sürekli bir suçluluk söyleminde hapseder; ona şiddet uygular 
(Nietzsche, 2010; Guattari, 2014: 32; Lazzarato, 2015b: 29). Bu borç aynı zamanda kişiye 
özgürlüğünün sınırlarını da çizer. Kişi, to
ve bunun neticesi olarak yine bu köle ahlakını terk etmemek, ona olan ontolojik borcu mutlak suretle 
ödemek koşuluyla sınırlı bir “özgürlük” içerisinde eyleme hakkına sahiptir. M. Lazzarato, 
Borçlandırılmış İnsanın İmali isimli çalışmasında Nietzsche ve daha sonra Deleuze ve Guattari’nin 
toplumsalın kuruluşunda borcun oynadığı role dikkat çeken hipotezlerini geliştirerek, kamuoyunun 
borçlandırılmış öznelliklerin üretilmesi sürecindeki en önemli işl
öznelleştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyler (2015b: 42). Günümüzde kamuoyu değerlendirme 
iktidarı olarak, değerin zamanla olan nesnel ilişkisini dönüştürmüş, değerin ölçüsünü öznelleştirmiştir. 
Bu bağlamda borç yeni bir iktidar tekniği olarak değerlendirilebilir. “
baskı, disiplin toplumlarında olduğu gibi dışarıdan değil, bizzat borçlunun kendisinden gelir
(Lazzarato, 2015c: 58). Özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla imal edilen kamuoyu b
borcun kişinin hafızasına yerleştirilmesinde önemli aktörlerden birisidir. Bununla birlikte söz konusu 
hafıza Lazzarato’nun vurguladığı gibi salt geçmişin muhafazasına yönelik değil aynı zamanda 
geleceğin de şimdiye indirgenerek denetlenebilmesi
geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurma amacının ötesinde, gelecekteki olası davranışları, 
şimdiki borç ilişkileri ile uyumlandırarak, aralarında eşdeğerlilik zinciri kurma faaliyetidir. Böylece 
gelecek şimdiye indirgenerek gelecekteki olası davranışların ontolojik borcun dışına çıkma ihtimali 
kontrol edilebilmektedir. 
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atizasyonun dışına çıkmak makinesel kölelik nedeniyle imkânsızdır. Çünkü hem özel 
hem de kamusal yaşamın kapitalist örgütlenmesi özneye kendi ürettiği kaçış aygıtlarından başkasını 
bırakmaz. Nitekim son dönemde sıkça gündeme gelen sosyal medya araçlarının 
hareketlerde kullanımı bu duruma güzel örnekler sunmaktadır. Toplumsal taleplerin sosyal medya 
mecralarında dile getirilmesi, hareketlerin seslerini duyurmak bakımından olumlu katkılar sunsa da, 
tek başına bu kullanım, kullanılan mecranın en başından kodlanmış olması nedeniyle (140 karakter, 
fotoğraf, video…vs.) hareketlere özgürlük sunmamakta hatta taleplerin nasıl sunulması gerektiğine 
ilişkin kalıpları zorunlu tutarak özgürlük taleplerinin kapitalist denetim sınırlarının dışına çıkması 

mektedir. Taleplerin nasıl dile getirileceğinin dahi belirlendiği uygulamalar, denetimin bir 
yönünü betimlerler. Oysa buradaki otomatikleşme taleplerin dillendirilmesinden ziyade duyguların ve 
bilişlerin dahi otomatikleştirilmesidir. Bu bağlamda duygulanımların ve düşünmenin 
otomatikleştirilmesi, kapitalizm kalbinde yatan ırkçı, homofobik…vs. öznelliklerin üretim zeminini 
tesis eder. Uzmanlar, politikacılar, finans sektörü açısından duyguların ve düşüncelerin 
denetlenebilmesi, öznelerin disiplin toplumundaki şekilde tek tek kontrol edilmesinden daha kolay bir 
işlev sunmaktadır. Dolayısıyla kapitalist denetim açısından öznelliklerin kontrolü bağlamında neyin 
söylendiğinin yanı sıra neyin nerede, nasıl söylendiği, hangi araçların ve uzamın kullanıldığı gibi 

stermeyen semiyotikleri de dikkate almayı gerektirir. Bu bağlamda kamusal alanda tartışmanın 
içeriği, öznelliğin kontrolü için yeterli değildir. 

Nietzsche, toplumsal ahlakın temeline mübadeleden ziyade borcu yerleştirir. Topluma tabi olmanın 
jik bir borca tabi olmaktır. Bu borç kişiye ahlak öğretileri yoluyla nakşedilir. Borç, 

Hrıstiyan öğretisindeki ilk günah kavramı ile aynı işleve sahiptir. Bu borç ontolojik karakteri 
dolayısıyla sonu gelmeyen bir ödeme yükümlülüğü ortaya çıkarır (Lazzarato, 2015c: 64). Köle 
ahlakını oluşturan bu borç ilişkisi, kişiyi sürekli bir suçluluk söyleminde hapseder; ona şiddet uygular 
(Nietzsche, 2010; Guattari, 2014: 32; Lazzarato, 2015b: 29). Bu borç aynı zamanda kişiye 
özgürlüğünün sınırlarını da çizer. Kişi, toplumsal ahlakı benimsediği anlamda birey olarak kabul görür 
ve bunun neticesi olarak yine bu köle ahlakını terk etmemek, ona olan ontolojik borcu mutlak suretle 
ödemek koşuluyla sınırlı bir “özgürlük” içerisinde eyleme hakkına sahiptir. M. Lazzarato, 

isimli çalışmasında Nietzsche ve daha sonra Deleuze ve Guattari’nin 
toplumsalın kuruluşunda borcun oynadığı role dikkat çeken hipotezlerini geliştirerek, kamuoyunun 
borçlandırılmış öznelliklerin üretilmesi sürecindeki en önemli işlevinin borcun ölçüsünün 
öznelleştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyler (2015b: 42). Günümüzde kamuoyu değerlendirme 
iktidarı olarak, değerin zamanla olan nesnel ilişkisini dönüştürmüş, değerin ölçüsünü öznelleştirmiştir. 

ar tekniği olarak değerlendirilebilir. “Borçluya uygulanan denetim ve 
baskı, disiplin toplumlarında olduğu gibi dışarıdan değil, bizzat borçlunun kendisinden gelir
(Lazzarato, 2015c: 58). Özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla imal edilen kamuoyu b
borcun kişinin hafızasına yerleştirilmesinde önemli aktörlerden birisidir. Bununla birlikte söz konusu 
hafıza Lazzarato’nun vurguladığı gibi salt geçmişin muhafazasına yönelik değil aynı zamanda 
geleceğin de şimdiye indirgenerek denetlenebilmesine yönelik bir hafızadır (2015b: 43). Bu indirgeme 
geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurma amacının ötesinde, gelecekteki olası davranışları, 
şimdiki borç ilişkileri ile uyumlandırarak, aralarında eşdeğerlilik zinciri kurma faaliyetidir. Böylece 

k şimdiye indirgenerek gelecekteki olası davranışların ontolojik borcun dışına çıkma ihtimali 

atizasyonun dışına çıkmak makinesel kölelik nedeniyle imkânsızdır. Çünkü hem özel 
hem de kamusal yaşamın kapitalist örgütlenmesi özneye kendi ürettiği kaçış aygıtlarından başkasını 
bırakmaz. Nitekim son dönemde sıkça gündeme gelen sosyal medya araçlarının toplumsal 
hareketlerde kullanımı bu duruma güzel örnekler sunmaktadır. Toplumsal taleplerin sosyal medya 
mecralarında dile getirilmesi, hareketlerin seslerini duyurmak bakımından olumlu katkılar sunsa da, 

ndan kodlanmış olması nedeniyle (140 karakter, 
fotoğraf, video…vs.) hareketlere özgürlük sunmamakta hatta taleplerin nasıl sunulması gerektiğine 
ilişkin kalıpları zorunlu tutarak özgürlük taleplerinin kapitalist denetim sınırlarının dışına çıkması 

mektedir. Taleplerin nasıl dile getirileceğinin dahi belirlendiği uygulamalar, denetimin bir 
yönünü betimlerler. Oysa buradaki otomatikleşme taleplerin dillendirilmesinden ziyade duyguların ve 

ların ve düşünmenin 
otomatikleştirilmesi, kapitalizm kalbinde yatan ırkçı, homofobik…vs. öznelliklerin üretim zeminini 
tesis eder. Uzmanlar, politikacılar, finans sektörü açısından duyguların ve düşüncelerin 

i şekilde tek tek kontrol edilmesinden daha kolay bir 
işlev sunmaktadır. Dolayısıyla kapitalist denetim açısından öznelliklerin kontrolü bağlamında neyin 
söylendiğinin yanı sıra neyin nerede, nasıl söylendiği, hangi araçların ve uzamın kullanıldığı gibi 

stermeyen semiyotikleri de dikkate almayı gerektirir. Bu bağlamda kamusal alanda tartışmanın 

Nietzsche, toplumsal ahlakın temeline mübadeleden ziyade borcu yerleştirir. Topluma tabi olmanın 
jik bir borca tabi olmaktır. Bu borç kişiye ahlak öğretileri yoluyla nakşedilir. Borç, 

Hrıstiyan öğretisindeki ilk günah kavramı ile aynı işleve sahiptir. Bu borç ontolojik karakteri 
, 2015c: 64). Köle 

ahlakını oluşturan bu borç ilişkisi, kişiyi sürekli bir suçluluk söyleminde hapseder; ona şiddet uygular 
(Nietzsche, 2010; Guattari, 2014: 32; Lazzarato, 2015b: 29). Bu borç aynı zamanda kişiye 

plumsal ahlakı benimsediği anlamda birey olarak kabul görür 
ve bunun neticesi olarak yine bu köle ahlakını terk etmemek, ona olan ontolojik borcu mutlak suretle 
ödemek koşuluyla sınırlı bir “özgürlük” içerisinde eyleme hakkına sahiptir. M. Lazzarato, 

isimli çalışmasında Nietzsche ve daha sonra Deleuze ve Guattari’nin 
toplumsalın kuruluşunda borcun oynadığı role dikkat çeken hipotezlerini geliştirerek, kamuoyunun 

evinin borcun ölçüsünün 
öznelleştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyler (2015b: 42). Günümüzde kamuoyu değerlendirme 
iktidarı olarak, değerin zamanla olan nesnel ilişkisini dönüştürmüş, değerin ölçüsünü öznelleştirmiştir. 

Borçluya uygulanan denetim ve 
baskı, disiplin toplumlarında olduğu gibi dışarıdan değil, bizzat borçlunun kendisinden gelir” 
(Lazzarato, 2015c: 58). Özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla imal edilen kamuoyu beğenileri, 
borcun kişinin hafızasına yerleştirilmesinde önemli aktörlerden birisidir. Bununla birlikte söz konusu 
hafıza Lazzarato’nun vurguladığı gibi salt geçmişin muhafazasına yönelik değil aynı zamanda 

ne yönelik bir hafızadır (2015b: 43). Bu indirgeme 
geçmiş, şimdi ve gelecek arasında bağ kurma amacının ötesinde, gelecekteki olası davranışları, 
şimdiki borç ilişkileri ile uyumlandırarak, aralarında eşdeğerlilik zinciri kurma faaliyetidir. Böylece 

k şimdiye indirgenerek gelecekteki olası davranışların ontolojik borcun dışına çıkma ihtimali 
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“Sen de Var mısın?” ya da Davetin Tahakkümü

Yukarıda kuramsal çerçevede ele alınan tartışmaların görünür hale geldiği örnek olay olara
2017’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu gösterilebilir. 16 Nisan’da 
gerçekleştirilen referandum öncesinde sosyal medyada sanat, spor, siyaset dünyasının tanınmış 
isimleri tarafından paylaşılan videolarda referandumd
mesajlar paylaşılmış ve videolar, diğer kişilere yapılan davetlerle sonlandırılmıştır. Aynı şekilde 
referandumdaki değişikliğe muhalefet eden isimler de “hayır” videoları ile değişikliğe ilişkin 
görüşlerini paylaşmışlardır. “Evet” videolarının ana temasını “Güçlü Türkiye” söylemi oluştururken, 
“hayır” videolarında sıklıkla kullanılan söylem “Aydınlık Türkiye” olmuştur
tanınmış kişilerin kamuoyu ile paylaştığı görüşlerinin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Öncelikle 
videoları çeken ünlülerin kamuya ulaşma gücü, sosyal medyadaki takipçileri nedeniyle oldukça 
fazladır. Bu bağlamda videoların ne söyledi
çekmektedir. Hatta öyle ki sosyal medyada fenomen haline gelen bu videolar daha sonra geniş 
kesimler tarafından taklit edilmiş, insan bedenleriyle yazılan evet
yaygınlık kazanmıştır. 

Videoların muhatapları açısından tahakküm altına alıcı etkisi videoların sonunda bir diğer ünlünün 
fikrini açıklamaya davet edilmesidir. Dolayısıyla “Sen de var mısın?” çağrısının kendisi muhatabının 
kamuoyunun gözü önünde olması nedeniyle kişi üzer
Çoğun azı gözetlediği denetim toplumunda gözetlenen azınlığın ne söylediği, nasıl davrandığı sürekli 
takip altında olduğundan azınlığın atacağı “yanlış” adım, vereceği “yanlış” karar sürekli olarak 
kamuoyuna hatırlatılma imkânına sahip olacaktır. Nitekim 7 Haziran seçimlerinde hangi siyasi partiye 
oy vereceğini açıklayan ünlüler bazı internet adreslerinde ve yazılı basında teşhir edilmiştir. Siyaset 
pratiklerinin kutuplaşma üzerine kurulduğu son dönemde bu gibi
gösterilmesine neden olabilmektedir. 

Bu süreçte ilk video-paylaşımı eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından 
yayınlanmıştır. Dilmen videoda “Vatanımız ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal 
savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım
futbolcu Arda Turan’ı kararını açıklamaya davet etmektedir. Rıdvan Dilmen’in başlattığı bu evet 
kampanyası daha sonra pek çok ünlü ismin katılımıyla sosyal 
Videoda Dilmen, “vatan”, “zorlu süreç”, “istiklal savaşı”, “Güçlü Türkiye” ibarelerine vurgu yaptığı 
aynı zamanda beden dili (sıkılı yumruklar) ile de söz konusu vurguyu kuvvetlendirdiği görülmektedir.

Sanatçı Barış Atay ise Rıdvan Dilmen’in bu video paylaşımına yine bir video paylaşımla yanıt 
vermiştir. Videoda Atay “Rıdvan Hoca, Arda, Burak, Murat Boz kardeş mesajınızı aldık. Almaz 
olaydık ama  aldık. Ee biz hayır diyoruz. Tek adama, faşizme, diktatörlüğe karşı. Bir gün d
dönecek, o zaman biz de size reddedemeyeceğiniz bir teklif sunacağız. Yok be şaka hiçbir teklif 

                                                           
2 Örnek olarak Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Güçlü Bir Türkiye İçin Evet” temalı video
https://www.youtube.com/watch?v=dUVmKIKULCk
niteliği taşıyan sanatçı Barış Atay’ın video paylaşımına da 
adresinden ulaşmak mümkündür. Bu video paylaşımların dışında pek çok farklı evet
ve diğer sosyal medya kanalları vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. Örnek olarak Soğanlık Mezarlığında görevli 
imamların evet kampanyasına https://www.youtube.com/watch?v=HkgxzZ3rHiY
sanatçı Talat Bulut’un türkülü hayır video paylaşımına da 
adresinden ulaşmak mümkündür.  
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“Sen de Var mısın?” ya da Davetin Tahakkümü 

Yukarıda kuramsal çerçevede ele alınan tartışmaların görünür hale geldiği örnek olay olara
2017’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu gösterilebilir. 16 Nisan’da 
gerçekleştirilen referandum öncesinde sosyal medyada sanat, spor, siyaset dünyasının tanınmış 
isimleri tarafından paylaşılan videolarda referandumda gerçekleştirilen değişikliğe destek veren 
mesajlar paylaşılmış ve videolar, diğer kişilere yapılan davetlerle sonlandırılmıştır. Aynı şekilde 
referandumdaki değişikliğe muhalefet eden isimler de “hayır” videoları ile değişikliğe ilişkin 

şmışlardır. “Evet” videolarının ana temasını “Güçlü Türkiye” söylemi oluştururken, 
“hayır” videolarında sıklıkla kullanılan söylem “Aydınlık Türkiye” olmuştur2. Söz konusu videolar 
tanınmış kişilerin kamuoyu ile paylaştığı görüşlerinin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Öncelikle 
videoları çeken ünlülerin kamuya ulaşma gücü, sosyal medyadaki takipçileri nedeniyle oldukça 
fazladır. Bu bağlamda videoların ne söylediğinden önce kitlelere ulaşma potansiyeli dikkat 
çekmektedir. Hatta öyle ki sosyal medyada fenomen haline gelen bu videolar daha sonra geniş 
kesimler tarafından taklit edilmiş, insan bedenleriyle yazılan evet-hayır ibarelerine ait görseller 

Videoların muhatapları açısından tahakküm altına alıcı etkisi videoların sonunda bir diğer ünlünün 
fikrini açıklamaya davet edilmesidir. Dolayısıyla “Sen de var mısın?” çağrısının kendisi muhatabının 
kamuoyunun gözü önünde olması nedeniyle kişi üzerinde tahakküm uygulama potansiyeline sahiptir. 
Çoğun azı gözetlediği denetim toplumunda gözetlenen azınlığın ne söylediği, nasıl davrandığı sürekli 
takip altında olduğundan azınlığın atacağı “yanlış” adım, vereceği “yanlış” karar sürekli olarak 

atırlatılma imkânına sahip olacaktır. Nitekim 7 Haziran seçimlerinde hangi siyasi partiye 
oy vereceğini açıklayan ünlüler bazı internet adreslerinde ve yazılı basında teşhir edilmiştir. Siyaset 
pratiklerinin kutuplaşma üzerine kurulduğu son dönemde bu gibi teşhirler, kişinin hedef 
gösterilmesine neden olabilmektedir.  

paylaşımı eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından 
Vatanımız ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal 

aşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım” ifadelerini kullanarak, 
futbolcu Arda Turan’ı kararını açıklamaya davet etmektedir. Rıdvan Dilmen’in başlattığı bu evet 
kampanyası daha sonra pek çok ünlü ismin katılımıyla sosyal medyada fenomen haline gelmiştir. 
Videoda Dilmen, “vatan”, “zorlu süreç”, “istiklal savaşı”, “Güçlü Türkiye” ibarelerine vurgu yaptığı 
aynı zamanda beden dili (sıkılı yumruklar) ile de söz konusu vurguyu kuvvetlendirdiği görülmektedir.

se Rıdvan Dilmen’in bu video paylaşımına yine bir video paylaşımla yanıt 
Rıdvan Hoca, Arda, Burak, Murat Boz kardeş mesajınızı aldık. Almaz 

olaydık ama  aldık. Ee biz hayır diyoruz. Tek adama, faşizme, diktatörlüğe karşı. Bir gün d
dönecek, o zaman biz de size reddedemeyeceğiniz bir teklif sunacağız. Yok be şaka hiçbir teklif 

Örnek olarak Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Güçlü Bir Türkiye İçin Evet” temalı video
https://www.youtube.com/watch?v=dUVmKIKULCk adresinden ulaşmak mümkündür. Yine bu videoya cevap 

ği taşıyan sanatçı Barış Atay’ın video paylaşımına da https://www.youtube.com/watch?v=1mhYfYQ9xZk
adresinden ulaşmak mümkündür. Bu video paylaşımların dışında pek çok farklı evet-hayır videosuna da 
ve diğer sosyal medya kanalları vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. Örnek olarak Soğanlık Mezarlığında görevli 

https://www.youtube.com/watch?v=HkgxzZ3rHiY adresinden, 
sanatçı Talat Bulut’un türkülü hayır video paylaşımına da https://www.youtube.com/watch?v=0CvzfHJufkU

Yukarıda kuramsal çerçevede ele alınan tartışmaların görünür hale geldiği örnek olay olarak 16 Nisan 
2017’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumu gösterilebilir. 16 Nisan’da 
gerçekleştirilen referandum öncesinde sosyal medyada sanat, spor, siyaset dünyasının tanınmış 

a gerçekleştirilen değişikliğe destek veren 
mesajlar paylaşılmış ve videolar, diğer kişilere yapılan davetlerle sonlandırılmıştır. Aynı şekilde 
referandumdaki değişikliğe muhalefet eden isimler de “hayır” videoları ile değişikliğe ilişkin 

şmışlardır. “Evet” videolarının ana temasını “Güçlü Türkiye” söylemi oluştururken, 
. Söz konusu videolar 

tanınmış kişilerin kamuoyu ile paylaştığı görüşlerinin ötesinde bir anlam taşımaktadır. Öncelikle 
videoları çeken ünlülerin kamuya ulaşma gücü, sosyal medyadaki takipçileri nedeniyle oldukça 

ğinden önce kitlelere ulaşma potansiyeli dikkat 
çekmektedir. Hatta öyle ki sosyal medyada fenomen haline gelen bu videolar daha sonra geniş 

hayır ibarelerine ait görseller 

Videoların muhatapları açısından tahakküm altına alıcı etkisi videoların sonunda bir diğer ünlünün 
fikrini açıklamaya davet edilmesidir. Dolayısıyla “Sen de var mısın?” çağrısının kendisi muhatabının 

inde tahakküm uygulama potansiyeline sahiptir. 
Çoğun azı gözetlediği denetim toplumunda gözetlenen azınlığın ne söylediği, nasıl davrandığı sürekli 
takip altında olduğundan azınlığın atacağı “yanlış” adım, vereceği “yanlış” karar sürekli olarak 

atırlatılma imkânına sahip olacaktır. Nitekim 7 Haziran seçimlerinde hangi siyasi partiye 
oy vereceğini açıklayan ünlüler bazı internet adreslerinde ve yazılı basında teşhir edilmiştir. Siyaset 

teşhirler, kişinin hedef 

paylaşımı eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından 
Vatanımız ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor. Adeta bir İstiklal 

” ifadelerini kullanarak, 
futbolcu Arda Turan’ı kararını açıklamaya davet etmektedir. Rıdvan Dilmen’in başlattığı bu evet 

medyada fenomen haline gelmiştir. 
Videoda Dilmen, “vatan”, “zorlu süreç”, “istiklal savaşı”, “Güçlü Türkiye” ibarelerine vurgu yaptığı 
aynı zamanda beden dili (sıkılı yumruklar) ile de söz konusu vurguyu kuvvetlendirdiği görülmektedir. 

se Rıdvan Dilmen’in bu video paylaşımına yine bir video paylaşımla yanıt 
Rıdvan Hoca, Arda, Burak, Murat Boz kardeş mesajınızı aldık. Almaz 

olaydık ama  aldık. Ee biz hayır diyoruz. Tek adama, faşizme, diktatörlüğe karşı. Bir gün devran 
dönecek, o zaman biz de size reddedemeyeceğiniz bir teklif sunacağız. Yok be şaka hiçbir teklif 

Örnek olarak Rıdvan Dilmen’in başlattığı “Güçlü Bir Türkiye İçin Evet” temalı video-davete 
adresinden ulaşmak mümkündür. Yine bu videoya cevap 

https://www.youtube.com/watch?v=1mhYfYQ9xZk 
hayır videosuna da youtube 

ve diğer sosyal medya kanalları vasıtasıyla ulaşmak mümkündür. Örnek olarak Soğanlık Mezarlığında görevli 
adresinden, benzer şekilde 

https://www.youtube.com/watch?v=0CvzfHJufkU 
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sunmayacağız, muhatap almayacağız sizi
ait bir afişin olduğu ilk göze çarpan unsurdur. Bunun 
“diktatörlük” ibarelerine vurgu yaptığı görülmektedir.

Davetin tahakkümü doğrudan davet edilene yönelmez. Kurulan borç ilişkisi, borcu üstlenme 
konusunda istekli olmayan ötekiler üzerinde de borcun hatırlatılması
bağlamda yukarıda örnek gösterilen video paylaşımlarda borç yalnızca evet zincirine katılması için 
çağrılanlar üzerinde etkide bulunmamış aynı zamanda hayır videolarının bir cevap şeklinde 
paylaşılmasına neden olmuştur. Z.
sınırlarını belirleyen birlik ve bölünmezlik söylemine (2014: 438) ilişkin ilk video paylaşımdaki (Evet 
kampanyası) vurgu, bu karara katılmayanlar üzerinde de topluma ve geçmişe ödenmesi gereke
borç olarak etkili olmuştur. 

“Sen de Var Mısın?” ibaresi salt bir davet eyleminin ötesinde, kişiyi fikrini beyan etmeye zorlayan bir 
emir kipidir. Bu emri yerine getirmemek kamuoyunda kişinin konumunu şüpheli duruma düşürme 
riskini taşır. Lazzarato’nun vurguladığı gibi göstermeyen semiyoloji olarak videonun kendisi, 
içeriğinin ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Nitekim videoların içeriğinden ziyade videoları 
paylaşan ünlülerin haber konusu olması ve dikkat çekmesi kamusal tartışmalara hâkim olan apt
üretimini somutlaştırmaktadır. Bireylerin sosyal medya araçlarını kullanma bağlamı kamusal 
tartışmaları medyatikleştirme ve magazinelleştirme riskini arttırarak aptallık
kalbine yerleştirmektedir. 

“Sende Var mısın?” daveti, Nietzsche’nin 
dayalı bir iktidarın (Nietzsche, 2010; Deleuze ve Guattari, 2014; Lazzarato, 2015b, 2015c) 
gösterenidir. Borca ilişkin söz konusu iktidar ilişkisini, “Sende Var Mısın?” davetindeki suçl
şiddeti bağlamında okumak mümkündür. Davete icabet etmemek, cevap vermemek ya da tarafını belli 
etmemek kişisel bir tercihin ötesinde önemli bir tartışmaya ve gündeme dâhil olmama “hatasını” 
işlemek anlamına gelmektedir. Bu hata kişinin kendisini ilgi
içinde bulunduğu topluma olan ontolojik borcu ödememe durumudur.

“Sende Var Mısın?” davetine gücünü veren bir başka unsur, kişinin duyumsadığı ontolojik borç 
çerçevesinde kendisine verilen sınırlı özgürlüklerdir. Kişinin
kimlikler, ahlak öğretileri ve davranış kalıpları, varoluşu kuşatan bu borcun gösterenleri olarak aynı 
zamanda “özgürlük” sınırlarıdır. Bu sınırları aşmamak, kişiyi iktidar ilişkilerinin merkezinde steril bir 
konuma yerleştirmektedir. Borcunu ödemeye yönelik eylemde bulunma, kişiyi “özgürlük” sınırları 
içerisinde eyleme sevk eden iktidara yönelik borç sayesinde mümkündür. Bu bağlamda söz konusu 
davetin iktidarı, davetli kişiyi o kişi yapan, (ünlü ya da tanınmış yapan) 
ötesinde, borca yönelik sadakattir. 

                                                           
*Francis Ford Cappola’nın yönetmenliğini yaptığı 
3 Burada kullanılan aptallık kelimesi, aşağılayıcı anlamının ötesinde Deleuze’ün düşünce yapısı olarak ele aldığı 
aptallık kavramıdır. “Aptallık…düşüncenin bir yapısıdır: Bir yanılsama biçimi değildir, ilkesel olarak 
düşüncenin anlamsızlığını ifade eder. Aptallık bir hata ya da hatalar örgüsü değildir. Baştan aşağı 
hakikatlerden kurulmuş budala düşüncelerin, budala söylemlerin olduğunu biliyoruz; ama bu hakikatler 
alçaktır; alçak, ağır ve kurşundan bir ruhun hakikatleri. Aptallık ve daha 
şudur: alçak bir düşünme biçimi” (Deleuze, 2010: 
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sunmayacağız, muhatap almayacağız sizi” ifadelerini kullanmıştır. Videoda arkada Godfather
ait bir afişin olduğu ilk göze çarpan unsurdur. Bunun yanında Atay videoda, “tek adam”, “faşizm”, 
“diktatörlük” ibarelerine vurgu yaptığı görülmektedir. 

Davetin tahakkümü doğrudan davet edilene yönelmez. Kurulan borç ilişkisi, borcu üstlenme 
konusunda istekli olmayan ötekiler üzerinde de borcun hatırlatılması nedeniyle bir tahakküm kurar. Bu 
bağlamda yukarıda örnek gösterilen video paylaşımlarda borç yalnızca evet zincirine katılması için 
çağrılanlar üzerinde etkide bulunmamış aynı zamanda hayır videolarının bir cevap şeklinde 
paylaşılmasına neden olmuştur. Z. Alemdar’ın da ifade ettiği gibi Türkiye’de ifade özgürlüğünün 
sınırlarını belirleyen birlik ve bölünmezlik söylemine (2014: 438) ilişkin ilk video paylaşımdaki (Evet 
kampanyası) vurgu, bu karara katılmayanlar üzerinde de topluma ve geçmişe ödenmesi gereke

“Sen de Var Mısın?” ibaresi salt bir davet eyleminin ötesinde, kişiyi fikrini beyan etmeye zorlayan bir 
emir kipidir. Bu emri yerine getirmemek kamuoyunda kişinin konumunu şüpheli duruma düşürme 

un vurguladığı gibi göstermeyen semiyoloji olarak videonun kendisi, 
içeriğinin ötesinde bir anlam ifade etmektedir. Nitekim videoların içeriğinden ziyade videoları 
paylaşan ünlülerin haber konusu olması ve dikkat çekmesi kamusal tartışmalara hâkim olan apt
üretimini somutlaştırmaktadır. Bireylerin sosyal medya araçlarını kullanma bağlamı kamusal 
tartışmaları medyatikleştirme ve magazinelleştirme riskini arttırarak aptallık3 üretimini tartışmaların 

ietzsche’nin Ahlakın Soykütüğü’nde vurguladığı anlamda borç ilişkisine 
dayalı bir iktidarın (Nietzsche, 2010; Deleuze ve Guattari, 2014; Lazzarato, 2015b, 2015c) 
gösterenidir. Borca ilişkin söz konusu iktidar ilişkisini, “Sende Var Mısın?” davetindeki suçl
şiddeti bağlamında okumak mümkündür. Davete icabet etmemek, cevap vermemek ya da tarafını belli 
etmemek kişisel bir tercihin ötesinde önemli bir tartışmaya ve gündeme dâhil olmama “hatasını” 
işlemek anlamına gelmektedir. Bu hata kişinin kendisini ilgilendiren bir durum olmanın ötesinde 
içinde bulunduğu topluma olan ontolojik borcu ödememe durumudur. 

“Sende Var Mısın?” davetine gücünü veren bir başka unsur, kişinin duyumsadığı ontolojik borç 
çerçevesinde kendisine verilen sınırlı özgürlüklerdir. Kişinin doğumundan itibaren kendisine verilen 
kimlikler, ahlak öğretileri ve davranış kalıpları, varoluşu kuşatan bu borcun gösterenleri olarak aynı 
zamanda “özgürlük” sınırlarıdır. Bu sınırları aşmamak, kişiyi iktidar ilişkilerinin merkezinde steril bir 

erleştirmektedir. Borcunu ödemeye yönelik eylemde bulunma, kişiyi “özgürlük” sınırları 
içerisinde eyleme sevk eden iktidara yönelik borç sayesinde mümkündür. Bu bağlamda söz konusu 
davetin iktidarı, davetli kişiyi o kişi yapan, (ünlü ya da tanınmış yapan) topluluğa yönelik sadakatin 
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“Sen de Var Mısın?” ibaresi salt bir davet eyleminin ötesinde, kişiyi fikrini beyan etmeye zorlayan bir 
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Zamanı dışlayan bu zamansal kontrol çabalarının izlerini aynı şekilde “Sen de Var Mısın?” davetinde 
de görmek mümkündür. 16 Nisan referandumu öncesinde kamuoyunda tanınmış kişilerin yine 
kendileri gibi tanınmış kişilere yönelik davetleriyle başlattığı ve akabinde sosyal medyada fenomen 
haline gelen davetler ve paylaşımlar, muhataplarının gelecekteki davranışlarının, borca ait 
yükümlülüklere uygun olması gerektiğini sürekli hatırlatarak denetim 

SONUÇ 

Deleuze, bilgisayarları denetim toplumunun aygıtları olarak nitelendirerek (2013a: 188) denetim 
toplumundaki işlevlerine dikkat çeker. Yeni medya uzamı, demokratikleşme sürecine olumlu katkılar 
sunsa da, söz konusu uzamın kullanımı iyimserlik ve kötümserli
özellikler göstermektedir. İfade özgürlüğü, kamusal alan gibi liberal demokratik tahayyüllerin, sosyal 
medya sayesinde daha da idealleştirildiği yaklaşımlar, söz konusu kavramların içeriğine ve işlevlerine 
yönelik dönüşümü gözden kaçırma riskini taşımaktadır. Bugün sosyal medyayı denetim toplumlarının 
dışında aygıtlar ve uzamlar olarak tanımlamak, disiplin toplumlarının verili özne kalıplarını “yapı 
sökümüne” tabi tuttuğuna yönelik olumlayıcı bakışın ürünüdür. Bununla bi
toplumlarının öznellikleri üreten süreçleri ve arzu akışlarını yerliyurtlulandıran niteliğini göz ardı ettiği 
oranda mümkündür. Sosyal medya bugün özgürlük söyleminin üzerini örttüğü kontrol ağları olarak 
bireyin özne olarak kendisini konumlandırma eylemlerinden, ekonomik taleplerine, siyasal davranış 
pratiklerinden, hayal gücüne kadar pek çok bilişsel ve duygusal boyutu kuşatır. Bu çerçevede liberal 
demokratik değerler olarak ifade özgürlüğü, kamusallık gibi kavram setleri özgü
sınırlarını denetleyen tahayyüller olarak denetim toplumunun fonksiyonlarıdır. Çalışmada 
örneklendirilen 16 Nisan referandumu öncesinde sosyal medyada fenomen haline gelen destek 
videolarını bu bağlamda ifade özgürlüğü ya da kişisel tercihl
anlamda sınır çizme ve istisnai olanı belirleme faaliyeti olarak siyasal denetim, sağlayan bilişsel ve 
duygusal iktidar ilişkileridir. “Sen de Var Mısın?” davetine denetim gücünü sağlayan unsur ise 
Nietzscheci anlamda toplumsalı mümkün kılan borç ilişkilerinin somutlaşmasına olanak sağlamasıdır. 
Sosyal medyada fenomen haline gelen tercih açıklama yarışının üzeri ifade özgürlüğü, kamusallık gibi 
liberal ideallerle örtülerek istisnai olanın sınırlarının belirlenmesi dolayı
sağladığı için özgürlükten ziyade toplumsal denetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. 
Borçlandırılmış normatif toplum düzeni, ifade özgürlüğünü çerçeveleyerek, siyasal kutuplaşma ve 
kamplaşmayı “içerisi-dışarısı” diyalektiğine 
getirilmesi değildir. Amaç, söz konusu dile getirme ilke içeriye olan aidiyeti pekiştirmek ve borcu geri 
ödemektir. Özel alanında suçluluk semiyotiğine batmış öznellikle ancak borcunu ödeyerek suçlu 
psikolojinin dışına çıkarlar. Zira borçlu
dönüştürülen borcun geri ödenmesiyle ortadan kalkar.
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Zamanı dışlayan bu zamansal kontrol çabalarının izlerini aynı şekilde “Sen de Var Mısın?” davetinde 
de görmek mümkündür. 16 Nisan referandumu öncesinde kamuoyunda tanınmış kişilerin yine 

leri gibi tanınmış kişilere yönelik davetleriyle başlattığı ve akabinde sosyal medyada fenomen 
haline gelen davetler ve paylaşımlar, muhataplarının gelecekteki davranışlarının, borca ait 
yükümlülüklere uygun olması gerektiğini sürekli hatırlatarak denetim sağlamaktadırlar. 

Deleuze, bilgisayarları denetim toplumunun aygıtları olarak nitelendirerek (2013a: 188) denetim 
toplumundaki işlevlerine dikkat çeker. Yeni medya uzamı, demokratikleşme sürecine olumlu katkılar 
sunsa da, söz konusu uzamın kullanımı iyimserlik ve kötümserlik dikotomisinin ötesinde dönüştürücü 
özellikler göstermektedir. İfade özgürlüğü, kamusal alan gibi liberal demokratik tahayyüllerin, sosyal 
medya sayesinde daha da idealleştirildiği yaklaşımlar, söz konusu kavramların içeriğine ve işlevlerine 

ümü gözden kaçırma riskini taşımaktadır. Bugün sosyal medyayı denetim toplumlarının 
dışında aygıtlar ve uzamlar olarak tanımlamak, disiplin toplumlarının verili özne kalıplarını “yapı 
sökümüne” tabi tuttuğuna yönelik olumlayıcı bakışın ürünüdür. Bununla birlikte bu perspektif denetim 
toplumlarının öznellikleri üreten süreçleri ve arzu akışlarını yerliyurtlulandıran niteliğini göz ardı ettiği 
oranda mümkündür. Sosyal medya bugün özgürlük söyleminin üzerini örttüğü kontrol ağları olarak 

ndisini konumlandırma eylemlerinden, ekonomik taleplerine, siyasal davranış 
pratiklerinden, hayal gücüne kadar pek çok bilişsel ve duygusal boyutu kuşatır. Bu çerçevede liberal 
demokratik değerler olarak ifade özgürlüğü, kamusallık gibi kavram setleri özgürlük söyleminin 
sınırlarını denetleyen tahayyüller olarak denetim toplumunun fonksiyonlarıdır. Çalışmada 
örneklendirilen 16 Nisan referandumu öncesinde sosyal medyada fenomen haline gelen destek 
videolarını bu bağlamda ifade özgürlüğü ya da kişisel tercihlerin açıklanmasından öte, Schmittyen 
anlamda sınır çizme ve istisnai olanı belirleme faaliyeti olarak siyasal denetim, sağlayan bilişsel ve 
duygusal iktidar ilişkileridir. “Sen de Var Mısın?” davetine denetim gücünü sağlayan unsur ise 

oplumsalı mümkün kılan borç ilişkilerinin somutlaşmasına olanak sağlamasıdır. 
Sosyal medyada fenomen haline gelen tercih açıklama yarışının üzeri ifade özgürlüğü, kamusallık gibi 
liberal ideallerle örtülerek istisnai olanın sınırlarının belirlenmesi dolayısıyla borcun somutlaşmasını 
sağladığı için özgürlükten ziyade toplumsal denetim fonksiyonunu yerine getirmektedir. 
Borçlandırılmış normatif toplum düzeni, ifade özgürlüğünü çerçeveleyerek, siyasal kutuplaşma ve 

dışarısı” diyalektiğine hapsetmektedir. Amaç düşünce ve fikirlerin dile 
getirilmesi değildir. Amaç, söz konusu dile getirme ilke içeriye olan aidiyeti pekiştirmek ve borcu geri 
ödemektir. Özel alanında suçluluk semiyotiğine batmış öznellikle ancak borcunu ödeyerek suçlu 

nin dışına çıkarlar. Zira borçlu-alacaklı arasındaki asimetrik ve keyfi ilişki ancak ödev haline 
dönüştürülen borcun geri ödenmesiyle ortadan kalkar. 
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Özet 

İnsanların kendini farklı biçim ve kodlarla ifade ettiği iletişim sürecine internetin dahil
iletişim araçları da ortaya çıkmıştır. İnternetin bünyesinde büyüyen sosyal medya çeşitli araçlarıyla 
kişilerin iletişim ihtiyaçlarına yeni fırsatlar sunmakta ve iletişim sürecinde de önemli görevler 
üstlenmektedir. Üretim ve tüketim çağı
ve siyasi liderlerce de bireylerin tercihlerini etkilemek için en sık başvurulan araçlardan birisi olarak ifade 
edilebilir. Siyasilerin Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarını ku
araştırmalar olmasına rağmen, Instagramın siyasiler tarafından siyasal kampanya süreçlerinde 
kullanımına dair yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada daha önceki araştırmalara katkıda bulunmak 
için siyasal kampanya sürecinde Türk siyasi liderlerinin bir iletişim aracı olarak Instagramı nasıl 
kullandıklarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verilerini, 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasına yönelik yürütülen siyasi kampanyanın ilk günlerinden resmi sonuçların
kadar geçen süreçte (1 Mart 2017
Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin resmi Instagram hesaplarından yaptıkları 
paylaşımlar oluşturmaktadır. CHP Genel Başkanı Kem
paylaşım yapmadığı için bu araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir. Araştırmada elde edilen veriler 
siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet, harekete geçirme ve seçmene bilgi yayınlama 
kategorilerine göre içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda siyasi liderlerin 
Instagramda düzenli aralıklara gönderi paylaşmadıkları, kampanya döneminde Instagramda siyasi içerikli 
paylaşım yaptıkları ancak bir siyasal iletişim aracı olara
özelliklerinden yeteri kadar yararlanamadıkları söylenebilir. 
siyasi içerikli olurken, Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Binali Yıldırım’ın ise daha çok toplumsal içerikli 
paylaşımlarda bulunduğu ifade edilebilir. Sonuçlar Instagramın stratejik kullanımı bağlamında, 
liderinde Instagramı seçmeni “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” amacıyla 
kullandıklarını göstermektedir. Instagramı “bilgi yayınlama” am
Tayyip Erdoğan olduğu ancak Devlet Bahçeli’nin seçmeni “harekete geçirme” bağlamında 
değerlendirilecek gönderileri diğer liderlere göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir
bir genç nüfusa sahip olduğu için, Instagramın siyasal
ve kararlarını etkilemek için kullanılabileceği önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Halkoylaması; Siyasal Kampanya; Siyasal İletişim; Sosyal Medya; Instagram
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işikliği Halkoylamasında Siyasi Liderlerin Instagram Kullanımları

Yrd. Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Televizyon 
Bölümü, Türkiye, gurbuzsalih@hotmail.com 

Yrd. Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
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İnsanların kendini farklı biçim ve kodlarla ifade ettiği iletişim sürecine internetin dahil 
iletişim araçları da ortaya çıkmıştır. İnternetin bünyesinde büyüyen sosyal medya çeşitli araçlarıyla 
kişilerin iletişim ihtiyaçlarına yeni fırsatlar sunmakta ve iletişim sürecinde de önemli görevler 
üstlenmektedir. Üretim ve tüketim çağında bireylerin tercihlerinde belirleyici olan sosyal medya partiler 
ve siyasi liderlerce de bireylerin tercihlerini etkilemek için en sık başvurulan araçlardan birisi olarak ifade 
edilebilir. Siyasilerin Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarını kullanımları hakkında yapılmış 
araştırmalar olmasına rağmen, Instagramın siyasiler tarafından siyasal kampanya süreçlerinde 
kullanımına dair yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada daha önceki araştırmalara katkıda bulunmak 

nde Türk siyasi liderlerinin bir iletişim aracı olarak Instagramı nasıl 
kullandıklarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verilerini, 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasına yönelik yürütülen siyasi kampanyanın ilk günlerinden resmi sonuçların

(1 Mart 2017- 1 Mayıs 2017)  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin resmi Instagram hesaplarından yaptıkları 
paylaşımlar oluşturmaktadır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampanya sürecinde Instagram’da 
paylaşım yapmadığı için bu araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir. Araştırmada elde edilen veriler 
siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet, harekete geçirme ve seçmene bilgi yayınlama 

ine göre içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda siyasi liderlerin 
Instagramda düzenli aralıklara gönderi paylaşmadıkları, kampanya döneminde Instagramda siyasi içerikli 
paylaşım yaptıkları ancak bir siyasal iletişim aracı olarak Instagramı etkili kullanamadıkları, Instagramın 
özelliklerinden yeteri kadar yararlanamadıkları söylenebilir. Devlet Bahçeli’nin paylaşımları daha çok 

Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Binali Yıldırım’ın ise daha çok toplumsal içerikli 
paylaşımlarda bulunduğu ifade edilebilir. Sonuçlar Instagramın stratejik kullanımı bağlamında, 
liderinde Instagramı seçmeni “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” amacıyla 
kullandıklarını göstermektedir. Instagramı “bilgi yayınlama” amacıyla en çok kullanan liderin Recep 
Tayyip Erdoğan olduğu ancak Devlet Bahçeli’nin seçmeni “harekete geçirme” bağlamında 
değerlendirilecek gönderileri diğer liderlere göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir

için, Instagramın siyasal kampanyalarda bu genç seçmenle iletişim kurmak 
ve kararlarını etkilemek için kullanılabileceği önerilebilir. 

Halkoylaması; Siyasal Kampanya; Siyasal İletişim; Sosyal Medya; Instagram
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 olmasıyla farklı 
iletişim araçları da ortaya çıkmıştır. İnternetin bünyesinde büyüyen sosyal medya çeşitli araçlarıyla 
kişilerin iletişim ihtiyaçlarına yeni fırsatlar sunmakta ve iletişim sürecinde de önemli görevler 

nda bireylerin tercihlerinde belirleyici olan sosyal medya partiler 
ve siyasi liderlerce de bireylerin tercihlerini etkilemek için en sık başvurulan araçlardan birisi olarak ifade 

llanımları hakkında yapılmış 
araştırmalar olmasına rağmen, Instagramın siyasiler tarafından siyasal kampanya süreçlerinde 
kullanımına dair yapılan araştırmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada daha önceki araştırmalara katkıda bulunmak 

nde Türk siyasi liderlerinin bir iletişim aracı olarak Instagramı nasıl 
kullandıklarını incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın verilerini, 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği 
Halkoylamasına yönelik yürütülen siyasi kampanyanın ilk günlerinden resmi sonuçların açıklanmasına 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin resmi Instagram hesaplarından yaptıkları 

al Kılıçdaroğlu kampanya sürecinde Instagram’da 
paylaşım yapmadığı için bu araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir. Araştırmada elde edilen veriler 
siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet, harekete geçirme ve seçmene bilgi yayınlama 

ine göre içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda siyasi liderlerin 
Instagramda düzenli aralıklara gönderi paylaşmadıkları, kampanya döneminde Instagramda siyasi içerikli 

k Instagramı etkili kullanamadıkları, Instagramın 
Devlet Bahçeli’nin paylaşımları daha çok 

Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Binali Yıldırım’ın ise daha çok toplumsal içerikli 
paylaşımlarda bulunduğu ifade edilebilir. Sonuçlar Instagramın stratejik kullanımı bağlamında, üç siyasi 
liderinde Instagramı seçmeni “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” amacıyla 

acıyla en çok kullanan liderin Recep 
Tayyip Erdoğan olduğu ancak Devlet Bahçeli’nin seçmeni “harekete geçirme” bağlamında 
değerlendirilecek gönderileri diğer liderlere göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir.Türkiye geniş 

kampanyalarda bu genç seçmenle iletişim kurmak 
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Social Media as a Communication Tool in Political Campaigns: Instagram 
Usage of Political Leaders in 2017 Constitutional Referendum

Abstract 

As the internet is included in the communication process in which people express themselves in different 
forms and codes, different communication tools have emerged. Social media, which have developed 
within the internet, provide new opportunities for communication needs of people with its various tools 
and also play important roles in the communication process. Social media, which is d
preferences of individuals in the age of production and consumption, can be stated as one of the most 
frequently used communication tools in order to affect the individuals’ political preferences by political 
leaders and parties. Although there have been some studies about the usage of social media tools like 
Facebook and Twitter by politicians, studies that are about the usage of Instagram in the political 
campaign process by politicians are limited. In this study it was aimed to examine 
leaders use Instagram as a communication tool in the political campaign process in order to contribute the 
before studies. The data of the study consist of the posts which were shared from the official Instagram 
accounts of the political leaders who are Recep Tayyip Erdogan (President of the Republic of Turkey), 
Binali Yıldırım (Prime Minister of the Republic of Turkey) and Devlet Bahçeli (Leader of the Nationalist 
Movement Party) between the dates of 1 March and 1 May 2017. As CHP lea
not share any posts on the Instagram during the campaign process, so his account was not included in the 
scope of this research. The data were analyzed according to the categories of political, economical, social, 
religious, individual, activity, mobilization and broadcasting by content analysis .As a result of this study, 
it can be said that the political leaders did not share photos or visuals regularly, they could not use the 
Instagram as a political communication tool effectiv
and they could not utilise the feautures of Instagram adequately. Besides, it can be stated that Devlet 
Bahçeli shared the political content visuals mostly by comparison with other leaders and Recep Ta
Erdoğan and Binali Yıldırım shared the social content visuals mostly. In the context of the usage of 
Instagram strategically, the results also show that three of the leaders mainly used Instagram for 
broadcasting rather than for mobilization. Recep Ta
of all, but Devlet Bahçeli’s posts that would be evaluated as mobilization are more than the other leaders. 
In addition to these, it can be recommended that Instagram should be used in political campaigns
to communicate with these young voters and influence their decisions because Turkey has a large amount 
of young population. 

Key Words: Referendum; Political Campaign; Political Communication; Social Media; Instagram

 

GİRİŞ  

Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarına ek olarak sosyal medya platformlarının kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır. Metin tabanlı sosyal medya platformlarına günlük yaşamdaki anlık görsel 
paylaşımlarında eklenmesiyle birlikte görsele dayalı paylaşıma
da artan bir popülarite kazanmıştır.Siyasetin günlük yaşamda oldukça egemen olduğu Türkiye’de 
sosyal medya kullanıcısı olan bireyler özellikle seçim dönemlerinde siyasi içerikli mesajları 
yoğunlukla paylaşmaktadır. Bireyler sosyal medya üzerinden siyaseti takip etme ve siyasi fikirlerini 
bu ortamlarda tartışmakta ve seçmenin oy kararlarına etkisi bağlamında sosyal medya ortamlarının da 
katkı sağladığı düşünülmektedir. Siyasi liderlerin sosyal medya da hangi iletileri pay
medya kullanıcıları tarafından takip edilmektedir. Siyasal kampanya süreçlerinde hedef kitleyle 
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Communication Tool in Political Campaigns: Instagram 
Usage of Political Leaders in 2017 Constitutional Referendum

As the internet is included in the communication process in which people express themselves in different 
ommunication tools have emerged. Social media, which have developed 

within the internet, provide new opportunities for communication needs of people with its various tools 
and also play important roles in the communication process. Social media, which is determinant on the 
preferences of individuals in the age of production and consumption, can be stated as one of the most 
frequently used communication tools in order to affect the individuals’ political preferences by political 

there have been some studies about the usage of social media tools like 
Facebook and Twitter by politicians, studies that are about the usage of Instagram in the political 
campaign process by politicians are limited. In this study it was aimed to examine how Turkish political 
leaders use Instagram as a communication tool in the political campaign process in order to contribute the 
before studies. The data of the study consist of the posts which were shared from the official Instagram 

cal leaders who are Recep Tayyip Erdogan (President of the Republic of Turkey), 
Binali Yıldırım (Prime Minister of the Republic of Turkey) and Devlet Bahçeli (Leader of the Nationalist 
Movement Party) between the dates of 1 March and 1 May 2017. As CHP leader Kemal Kılıçdaroğlu did 
not share any posts on the Instagram during the campaign process, so his account was not included in the 
scope of this research. The data were analyzed according to the categories of political, economical, social, 

vidual, activity, mobilization and broadcasting by content analysis .As a result of this study, 
it can be said that the political leaders did not share photos or visuals regularly, they could not use the 
Instagram as a political communication tool effectively especially during the period of political campaing 
and they could not utilise the feautures of Instagram adequately. Besides, it can be stated that Devlet 
Bahçeli shared the political content visuals mostly by comparison with other leaders and Recep Ta
Erdoğan and Binali Yıldırım shared the social content visuals mostly. In the context of the usage of 
Instagram strategically, the results also show that three of the leaders mainly used Instagram for 
broadcasting rather than for mobilization. Recep Tayyip Erdoğan used Instagram for broadcasting mostly 
of all, but Devlet Bahçeli’s posts that would be evaluated as mobilization are more than the other leaders. 
In addition to these, it can be recommended that Instagram should be used in political campaigns
to communicate with these young voters and influence their decisions because Turkey has a large amount 

Referendum; Political Campaign; Political Communication; Social Media; Instagram

Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarına ek olarak sosyal medya platformlarının kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır. Metin tabanlı sosyal medya platformlarına günlük yaşamdaki anlık görsel 
paylaşımlarında eklenmesiyle birlikte görsele dayalı paylaşıma imkan tanıyan Instagramın kullanımı 
da artan bir popülarite kazanmıştır.Siyasetin günlük yaşamda oldukça egemen olduğu Türkiye’de 
sosyal medya kullanıcısı olan bireyler özellikle seçim dönemlerinde siyasi içerikli mesajları 

yler sosyal medya üzerinden siyaseti takip etme ve siyasi fikirlerini 
bu ortamlarda tartışmakta ve seçmenin oy kararlarına etkisi bağlamında sosyal medya ortamlarının da 
katkı sağladığı düşünülmektedir. Siyasi liderlerin sosyal medya da hangi iletileri paylaştıkları sosyal 
medya kullanıcıları tarafından takip edilmektedir. Siyasal kampanya süreçlerinde hedef kitleyle 

Communication Tool in Political Campaigns: Instagram 
Usage of Political Leaders in 2017 Constitutional Referendum 

As the internet is included in the communication process in which people express themselves in different 
ommunication tools have emerged. Social media, which have developed 

within the internet, provide new opportunities for communication needs of people with its various tools 
eterminant on the 

preferences of individuals in the age of production and consumption, can be stated as one of the most 
frequently used communication tools in order to affect the individuals’ political preferences by political 

there have been some studies about the usage of social media tools like 
Facebook and Twitter by politicians, studies that are about the usage of Instagram in the political 

how Turkish political 
leaders use Instagram as a communication tool in the political campaign process in order to contribute the 
before studies. The data of the study consist of the posts which were shared from the official Instagram 

cal leaders who are Recep Tayyip Erdogan (President of the Republic of Turkey), 
Binali Yıldırım (Prime Minister of the Republic of Turkey) and Devlet Bahçeli (Leader of the Nationalist 

der Kemal Kılıçdaroğlu did 
not share any posts on the Instagram during the campaign process, so his account was not included in the 
scope of this research. The data were analyzed according to the categories of political, economical, social, 

vidual, activity, mobilization and broadcasting by content analysis .As a result of this study, 
it can be said that the political leaders did not share photos or visuals regularly, they could not use the 

ely especially during the period of political campaing 
and they could not utilise the feautures of Instagram adequately. Besides, it can be stated that Devlet 
Bahçeli shared the political content visuals mostly by comparison with other leaders and Recep Tayyip 
Erdoğan and Binali Yıldırım shared the social content visuals mostly. In the context of the usage of 
Instagram strategically, the results also show that three of the leaders mainly used Instagram for 

yyip Erdoğan used Instagram for broadcasting mostly 
of all, but Devlet Bahçeli’s posts that would be evaluated as mobilization are more than the other leaders. 
In addition to these, it can be recommended that Instagram should be used in political campaigns in order 
to communicate with these young voters and influence their decisions because Turkey has a large amount 
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Günümüzde geleneksel kitle iletişim araçlarına ek olarak sosyal medya platformlarının kullanımı gün 
geçtikçe artmaktadır. Metin tabanlı sosyal medya platformlarına günlük yaşamdaki anlık görsel 

imkan tanıyan Instagramın kullanımı 
da artan bir popülarite kazanmıştır.Siyasetin günlük yaşamda oldukça egemen olduğu Türkiye’de 
sosyal medya kullanıcısı olan bireyler özellikle seçim dönemlerinde siyasi içerikli mesajları 

yler sosyal medya üzerinden siyaseti takip etme ve siyasi fikirlerini 
bu ortamlarda tartışmakta ve seçmenin oy kararlarına etkisi bağlamında sosyal medya ortamlarının da 

laştıkları sosyal 
medya kullanıcıları tarafından takip edilmektedir. Siyasal kampanya süreçlerinde hedef kitleyle 
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iletişim kurmak için başvurulan medya araçları arasında en yenisi “yeni medya” olarak da ifade edilen 
sosyal medya ortamlarıdır. Instagramda d
farkındalık oluşturma, liderlerin kendilerini daha geniş kitlere duyurma, seçmenle bir araya gelme, 
seçmene bilgi yayma ve seçmeni harekete geçirme amaçlarıyla siyasi liderler tarafından kullanılmaya 
başlamıştır. Bu sebeple sosyal medyanın bir siyasal iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığı araştıran 
çeşitli araştırmalar mevcuttur. Ancak bu araştırmalar daha çok sosyal medya ortamlarından Facebook 
ve Twitter hakkında iken, Instagram hakkında yapılan ar
Halkoylaması sürecinde Türk siyasi liderlerin paylaştıkları gönderilerin içerikleri analiz edilerek 
liderlerin siyasal kampanyalarında Instagramı nasıl kullandıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu 
çalışmada ilk olarak siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya, sosyal medyanın siyasal 
kampanyalarda kullanımı ve Instagramın siyasal kampanyalarda kullanımı ortaya konulmuştur. Bu 
amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın ve Milliyetçi Hareke
Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kampanya sürecinde 1 Mart 2017 ve 1 Mayıs 2017 
tarihleri arasındaki Instagram gönderileri incelenerek liderlerin siyasal kampanyalarda Instagram 
kullanımı ortaya konulmuştur.  

1. Siyasal İletişim Aracı Olarak S

Seçmen tercihlerine etki eden faktörler arasında demografik yapı, kültür, din, aile, siyasal parti, kitle 
iletişim araçları ve siyasal seçim kampanyaları sayılmaktadır. Kitle iletişim araçları yaydığı bilgilerle 
toplumun değer yargılarını, yaşam tarzlarını şekillendirmekte ve siyasal kararlarına etki etmektedir 
(Yolçu, 2011:2). Günümüzde bu faktörlerin yanı sıra internet siyasi partiler ve liderler için aktarılması 
gereken mesajların iletilmesinde önde gelen kitle iletişim araçları arasında önem
Daha geniş hedef kitlelere ulaşmak isteyen partilerin ve liderlerin interneti sıklıkla kullandığı ifade 
edilebilir (Çalışır,2015:161). Liderlerin siyasette daha aktif olmalarına imkan tanıyan yeni iletişim 
tekniklerini kullanmalarının temelinde siyasetin insan öznesinin üzerine konumlanmış olmasıdır. 
Siyasal iletişim de bu teknikler arasında bulunmaktadır (Çalışır ve Çakıcı, 2016:955). Sosyal medya 
kullanımı ise siyasal iletişim tekniği bünyesinde yer alan araçlar arasında ifade edil
(2015:77)sosyal medyanınseçmenlerin hükümet politikaları, siyasi partiler ve onların üyeleri 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini yönlendirmekte etkili olduğunu ifade etmekte ve sosyal medya 
ortamlarını bir tartışma platformu olarak tanımla

Her türlü değişim ve gelişimin etkilediği siyaset toplumların yaşamında yer edinen en dinamik alanlar 
arasındadır. Bu sebeple siyaset yeni iletişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemelere göre de 
kendini ayarlamak durumundadır. Bu durum, siy
kampanyaların da –geleneksel araç ve yöntemler yanında, bu ortamlarda sürdürülmesini gerekli 
kılmıştır (Tarhan ve Fidan, 2016:403). Özkır ve Şişman (2014: 67) internet medyasının kullanım ve 
önemindeki artışı bilgi ve mesajların geleneksel medyaya göre internet ortamında daha hızlı 
yayılmasına ve her yaşanan olayın anlık olarak herkesçe bilinir olmasına bağlamaktadır. Etkileşimsel 
karaktere sahip olan Web 2.0 ortamlarından sosyal medya zaman ve mekan sınırla
kaldırması, karşılıklı ve iki yönlü ileti akışına fırsat sağlaması, kullanıcılarını içerik üreticisi olarak ön 
plana çıkarması gibi özelliklere sahiptir. Bu sebeplerle, sosyal medya siyasal iletişim sürecinde siyasi 
partilere, liderlere, parti seçmenlerine siyasal mesajlarla etkileşime girme, katılma/dahil olma, 
mesajları yayma ve kişisel içeriğini üreterek paylaşma gibi çeşitli imkanlar sunmasıyla 21. yy’da 
seçim kampanya süreçlerinde önemli bir mecra olmaya başlamıştır (Akyol, 2015:99). 
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iletişim kurmak için başvurulan medya araçları arasında en yenisi “yeni medya” olarak da ifade edilen 
sosyal medya ortamlarıdır. Instagramda diğer sosyal medya platformları gibi seçmenler üzerinde 
farkındalık oluşturma, liderlerin kendilerini daha geniş kitlere duyurma, seçmenle bir araya gelme, 
seçmene bilgi yayma ve seçmeni harekete geçirme amaçlarıyla siyasi liderler tarafından kullanılmaya 
aşlamıştır. Bu sebeple sosyal medyanın bir siyasal iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığı araştıran 

çeşitli araştırmalar mevcuttur. Ancak bu araştırmalar daha çok sosyal medya ortamlarından Facebook 
ve Twitter hakkında iken, Instagram hakkında yapılan araştırmalar sınırlıdır. Bu çalışma 2017 
Halkoylaması sürecinde Türk siyasi liderlerin paylaştıkları gönderilerin içerikleri analiz edilerek 
liderlerin siyasal kampanyalarında Instagramı nasıl kullandıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu 

siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya, sosyal medyanın siyasal 
kampanyalarda kullanımı ve Instagramın siyasal kampanyalarda kullanımı ortaya konulmuştur. Bu 
amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın ve Milliyetçi Hareke
Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kampanya sürecinde 1 Mart 2017 ve 1 Mayıs 2017 
tarihleri arasındaki Instagram gönderileri incelenerek liderlerin siyasal kampanyalarda Instagram 

Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya 

Seçmen tercihlerine etki eden faktörler arasında demografik yapı, kültür, din, aile, siyasal parti, kitle 
iletişim araçları ve siyasal seçim kampanyaları sayılmaktadır. Kitle iletişim araçları yaydığı bilgilerle 

m tarzlarını şekillendirmekte ve siyasal kararlarına etki etmektedir 
(Yolçu, 2011:2). Günümüzde bu faktörlerin yanı sıra internet siyasi partiler ve liderler için aktarılması 
gereken mesajların iletilmesinde önde gelen kitle iletişim araçları arasında önemli bir konuma sahiptir. 
Daha geniş hedef kitlelere ulaşmak isteyen partilerin ve liderlerin interneti sıklıkla kullandığı ifade 
edilebilir (Çalışır,2015:161). Liderlerin siyasette daha aktif olmalarına imkan tanıyan yeni iletişim 

ın temelinde siyasetin insan öznesinin üzerine konumlanmış olmasıdır. 
Siyasal iletişim de bu teknikler arasında bulunmaktadır (Çalışır ve Çakıcı, 2016:955). Sosyal medya 
kullanımı ise siyasal iletişim tekniği bünyesinde yer alan araçlar arasında ifade edilmektedir. Pavlíček 
(2015:77)sosyal medyanınseçmenlerin hükümet politikaları, siyasi partiler ve onların üyeleri 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini yönlendirmekte etkili olduğunu ifade etmekte ve sosyal medya 
ortamlarını bir tartışma platformu olarak tanımlamaktadır.  

Her türlü değişim ve gelişimin etkilediği siyaset toplumların yaşamında yer edinen en dinamik alanlar 
arasındadır. Bu sebeple siyaset yeni iletişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemelere göre de 
kendini ayarlamak durumundadır. Bu durum, siyasetin dijital ortamlara aktarılmasını ve siyasal 

geleneksel araç ve yöntemler yanında, bu ortamlarda sürdürülmesini gerekli 
kılmıştır (Tarhan ve Fidan, 2016:403). Özkır ve Şişman (2014: 67) internet medyasının kullanım ve 

şı bilgi ve mesajların geleneksel medyaya göre internet ortamında daha hızlı 
yayılmasına ve her yaşanan olayın anlık olarak herkesçe bilinir olmasına bağlamaktadır. Etkileşimsel 
karaktere sahip olan Web 2.0 ortamlarından sosyal medya zaman ve mekan sınırlamasını ortadan 
kaldırması, karşılıklı ve iki yönlü ileti akışına fırsat sağlaması, kullanıcılarını içerik üreticisi olarak ön 
plana çıkarması gibi özelliklere sahiptir. Bu sebeplerle, sosyal medya siyasal iletişim sürecinde siyasi 

ti seçmenlerine siyasal mesajlarla etkileşime girme, katılma/dahil olma, 
mesajları yayma ve kişisel içeriğini üreterek paylaşma gibi çeşitli imkanlar sunmasıyla 21. yy’da 
seçim kampanya süreçlerinde önemli bir mecra olmaya başlamıştır (Akyol, 2015:99).  

iletişim kurmak için başvurulan medya araçları arasında en yenisi “yeni medya” olarak da ifade edilen 
iğer sosyal medya platformları gibi seçmenler üzerinde 

farkındalık oluşturma, liderlerin kendilerini daha geniş kitlere duyurma, seçmenle bir araya gelme, 
seçmene bilgi yayma ve seçmeni harekete geçirme amaçlarıyla siyasi liderler tarafından kullanılmaya 
aşlamıştır. Bu sebeple sosyal medyanın bir siyasal iletişim aracı olarak nasıl kullanıldığı araştıran 

çeşitli araştırmalar mevcuttur. Ancak bu araştırmalar daha çok sosyal medya ortamlarından Facebook 
aştırmalar sınırlıdır. Bu çalışma 2017 

Halkoylaması sürecinde Türk siyasi liderlerin paylaştıkları gönderilerin içerikleri analiz edilerek 
liderlerin siyasal kampanyalarında Instagramı nasıl kullandıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Bu 

siyasal iletişim aracı olarak sosyal medya, sosyal medyanın siyasal 
kampanyalarda kullanımı ve Instagramın siyasal kampanyalarda kullanımı ortaya konulmuştur. Bu 
amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’ın ve Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kampanya sürecinde 1 Mart 2017 ve 1 Mayıs 2017 
tarihleri arasındaki Instagram gönderileri incelenerek liderlerin siyasal kampanyalarda Instagram 

Seçmen tercihlerine etki eden faktörler arasında demografik yapı, kültür, din, aile, siyasal parti, kitle 
iletişim araçları ve siyasal seçim kampanyaları sayılmaktadır. Kitle iletişim araçları yaydığı bilgilerle 

m tarzlarını şekillendirmekte ve siyasal kararlarına etki etmektedir 
(Yolçu, 2011:2). Günümüzde bu faktörlerin yanı sıra internet siyasi partiler ve liderler için aktarılması 

li bir konuma sahiptir. 
Daha geniş hedef kitlelere ulaşmak isteyen partilerin ve liderlerin interneti sıklıkla kullandığı ifade 
edilebilir (Çalışır,2015:161). Liderlerin siyasette daha aktif olmalarına imkan tanıyan yeni iletişim 

ın temelinde siyasetin insan öznesinin üzerine konumlanmış olmasıdır. 
Siyasal iletişim de bu teknikler arasında bulunmaktadır (Çalışır ve Çakıcı, 2016:955). Sosyal medya 

mektedir. Pavlíček 
(2015:77)sosyal medyanınseçmenlerin hükümet politikaları, siyasi partiler ve onların üyeleri 
hakkındaki görüş ve düşüncelerini yönlendirmekte etkili olduğunu ifade etmekte ve sosyal medya 

Her türlü değişim ve gelişimin etkilediği siyaset toplumların yaşamında yer edinen en dinamik alanlar 
arasındadır. Bu sebeple siyaset yeni iletişim teknolojilerinde meydana gelen ilerlemelere göre de 

asetin dijital ortamlara aktarılmasını ve siyasal 
geleneksel araç ve yöntemler yanında, bu ortamlarda sürdürülmesini gerekli 

kılmıştır (Tarhan ve Fidan, 2016:403). Özkır ve Şişman (2014: 67) internet medyasının kullanım ve 
şı bilgi ve mesajların geleneksel medyaya göre internet ortamında daha hızlı 

yayılmasına ve her yaşanan olayın anlık olarak herkesçe bilinir olmasına bağlamaktadır. Etkileşimsel 
karaktere sahip olan Web 2.0 ortamlarından sosyal medya zaman ve mekan sınırlamasını ortadan 
kaldırması, karşılıklı ve iki yönlü ileti akışına fırsat sağlaması, kullanıcılarını içerik üreticisi olarak ön 
plana çıkarması gibi özelliklere sahiptir. Bu sebeplerle, sosyal medya siyasal iletişim sürecinde siyasi 

ti seçmenlerine siyasal mesajlarla etkileşime girme, katılma/dahil olma, 
mesajları yayma ve kişisel içeriğini üreterek paylaşma gibi çeşitli imkanlar sunmasıyla 21. yy’da 
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Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde sosyal medyanın hayatlarımızın merkezine 
konumlanması kullanıcısı olan her bireyi bu medya türünün uzuvları haline getirdi. Açılan her bir 
sosyal medya hesabı, dikkatli ve özenli içerik üretimiyle hem
bakımından geleneksel medya araçlarının yapacağı etkinin daha fazlasını yapmaya başladı. Böyle bir 
etkinin farkında olan siyasiler ve siyasi kurumlar da sosyal medyanın hız ve zaman gücünden 
yararlanmaktadırlar. Sosyal medya ara
ise rakiplerine göre önemli kazançlar elde etmekte ve seçmeniyle daha aktif iletişim kurabilmektedir. 
Böylece seçmene daha yakın olan siyasilerin bu durumu da seçmen tercihlerine etki edebil

2. Sosyal Medyanın Siyasal Kampanyalarda Kullanımı

Sosyal medya araçlarını kullanma şekilleri online bağışlar yapma, arkadaş çevresini oy vermeye ikna 
etme, siyasi ve sosyal konularda yorumlar yapma ve bilgi paylaşma olarak sıralanmaktadır ( Kushin 
Yamamoto, 2010:613) .   

Sosyal medyanın siyasette kullanımına dair ilk örnek Amerika’nın 2004 başkanlık seçimlerinde 
Demokrat Howard Dean’in aday olma sürecinde görülmektedir. Dean bağış toplama ve gönüllü 
istihdamı için çalışan ilk kampanya web sitesin
bağışlarla çoğunluğu online destekçilerden olmak üzere topladığı 41 milyon dolar bağışı büyük bir 
başarı olarak değerlendirilmiştir. Aynı yıl Facebook’un kurulmasıyla birlikte, 2004 başkanlık 
seçimlerinde ise Demokrat John Kerry seçmeni sandığa getirmek ve seçmeni harekete geçirmek 
amacıyla Mark Zuckerberg'i sorumlu yaparak avantaj elde etmiştir.Barack Obama, destekçilerini 
örgütlemek, reklam yapmak ve bireylerle iletişim kurmak için interneti ilk kullanan liderdi
seçmenin zaman içerisinde artan sosyal medya kullanımı politikacılarını da sosyal medya araçlarını 
seçim kampanyalarında kullanmaya yönlendirmiştir (Malec vd., 2016:73).

Çevrimiçi iletişim başarısız bir adayın namına seçimleri kazanamaz, ama ad
etme, teşkilatlanma ve seçmeni harekete geçirme gibi eylemleri geliştirmek için etkili olarak yardım 
edebilir. 2016 Amerika başkanlık seçimlerinde Trump’ın çevrimiçi popülerliği ve sosyal medyanın 
yakından takip edilerek kullanılması onun seçimi kazanmasında büyük bir katkı sağlamıştır 
(Androniciuc, 2017: 33.) 

Sosyal medyanın siyasal kampanyalarda kullanımına yönelik ilgili yazında çeşitli ülkelere ait 
çalışmalar bulunmaktadır. 

Türkiye’de 2011 seçimlerinde yapılan bir çalışmada, T
kullanılmadığı, ilgili hesapların yorumlara kapalı olduğu, takip listelerinin azlığı, bu araçlara yeteri 
kadar zaman ayrılmadığı, daha çok demeç verme amaçlı kullanıldığı ortaya konulmuştur Genel’in 
(2012:30).  

Malezya 2013 Genel seçimlerinin gerçekleştiği gün zekice üretilen sloganlar ve görseller sayesinde 
özellikle sosyal medyayı kullanan partilerin internet kullanıcıları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu 
belirlenmiştir (Sani, 2014: 141).   

3. Instagramın Siyasal Kampanyalarda Kullanımı

Görüntü paylaşma servisi olan Instagram ilk olarak 2010’da kurulmuş ve 2015’de ise 400 milyon 
kullanıcıya ulaşmıştır. Instagramın günlük yaşamdaki anlık görsel paylaşımlarına imkan vermesi onun 
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Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde sosyal medyanın hayatlarımızın merkezine 
konumlanması kullanıcısı olan her bireyi bu medya türünün uzuvları haline getirdi. Açılan her bir 
sosyal medya hesabı, dikkatli ve özenli içerik üretimiyle hem zamanlama hem de etkileşim 
bakımından geleneksel medya araçlarının yapacağı etkinin daha fazlasını yapmaya başladı. Böyle bir 
etkinin farkında olan siyasiler ve siyasi kurumlar da sosyal medyanın hız ve zaman gücünden 
yararlanmaktadırlar. Sosyal medya araçlarını siyasal iletişim aracı olarak değerlendirebilen siyasiler 
ise rakiplerine göre önemli kazançlar elde etmekte ve seçmeniyle daha aktif iletişim kurabilmektedir. 
Böylece seçmene daha yakın olan siyasilerin bu durumu da seçmen tercihlerine etki edebil

Sosyal Medyanın Siyasal Kampanyalarda Kullanımı 

Sosyal medya araçlarını kullanma şekilleri online bağışlar yapma, arkadaş çevresini oy vermeye ikna 
etme, siyasi ve sosyal konularda yorumlar yapma ve bilgi paylaşma olarak sıralanmaktadır ( Kushin 

Sosyal medyanın siyasette kullanımına dair ilk örnek Amerika’nın 2004 başkanlık seçimlerinde 
Demokrat Howard Dean’in aday olma sürecinde görülmektedir. Dean bağış toplama ve gönüllü 
istihdamı için çalışan ilk kampanya web sitesinin kurucusudur. Bu kampanya sürecinde küçük 
bağışlarla çoğunluğu online destekçilerden olmak üzere topladığı 41 milyon dolar bağışı büyük bir 
başarı olarak değerlendirilmiştir. Aynı yıl Facebook’un kurulmasıyla birlikte, 2004 başkanlık 

okrat John Kerry seçmeni sandığa getirmek ve seçmeni harekete geçirmek 
amacıyla Mark Zuckerberg'i sorumlu yaparak avantaj elde etmiştir.Barack Obama, destekçilerini 
örgütlemek, reklam yapmak ve bireylerle iletişim kurmak için interneti ilk kullanan liderdi
seçmenin zaman içerisinde artan sosyal medya kullanımı politikacılarını da sosyal medya araçlarını 
seçim kampanyalarında kullanmaya yönlendirmiştir (Malec vd., 2016:73). 

Çevrimiçi iletişim başarısız bir adayın namına seçimleri kazanamaz, ama adaylara bağış toplama, ikna 
etme, teşkilatlanma ve seçmeni harekete geçirme gibi eylemleri geliştirmek için etkili olarak yardım 
edebilir. 2016 Amerika başkanlık seçimlerinde Trump’ın çevrimiçi popülerliği ve sosyal medyanın 

ması onun seçimi kazanmasında büyük bir katkı sağlamıştır 

Sosyal medyanın siyasal kampanyalarda kullanımına yönelik ilgili yazında çeşitli ülkelere ait 

Türkiye’de 2011 seçimlerinde yapılan bir çalışmada, Twitter’ın Türk siyasi liderlerince yeteri düzeyde 
kullanılmadığı, ilgili hesapların yorumlara kapalı olduğu, takip listelerinin azlığı, bu araçlara yeteri 
kadar zaman ayrılmadığı, daha çok demeç verme amaçlı kullanıldığı ortaya konulmuştur Genel’in 

Malezya 2013 Genel seçimlerinin gerçekleştiği gün zekice üretilen sloganlar ve görseller sayesinde 
özellikle sosyal medyayı kullanan partilerin internet kullanıcıları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu 

Siyasal Kampanyalarda Kullanımı 

Görüntü paylaşma servisi olan Instagram ilk olarak 2010’da kurulmuş ve 2015’de ise 400 milyon 
kullanıcıya ulaşmıştır. Instagramın günlük yaşamdaki anlık görsel paylaşımlarına imkan vermesi onun 

Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler neticesinde sosyal medyanın hayatlarımızın merkezine 
konumlanması kullanıcısı olan her bireyi bu medya türünün uzuvları haline getirdi. Açılan her bir 

zamanlama hem de etkileşim 
bakımından geleneksel medya araçlarının yapacağı etkinin daha fazlasını yapmaya başladı. Böyle bir 
etkinin farkında olan siyasiler ve siyasi kurumlar da sosyal medyanın hız ve zaman gücünden 

çlarını siyasal iletişim aracı olarak değerlendirebilen siyasiler 
ise rakiplerine göre önemli kazançlar elde etmekte ve seçmeniyle daha aktif iletişim kurabilmektedir. 
Böylece seçmene daha yakın olan siyasilerin bu durumu da seçmen tercihlerine etki edebilmektedir. 

Sosyal medya araçlarını kullanma şekilleri online bağışlar yapma, arkadaş çevresini oy vermeye ikna 
etme, siyasi ve sosyal konularda yorumlar yapma ve bilgi paylaşma olarak sıralanmaktadır ( Kushin ve 

Sosyal medyanın siyasette kullanımına dair ilk örnek Amerika’nın 2004 başkanlık seçimlerinde 
Demokrat Howard Dean’in aday olma sürecinde görülmektedir. Dean bağış toplama ve gönüllü 

in kurucusudur. Bu kampanya sürecinde küçük 
bağışlarla çoğunluğu online destekçilerden olmak üzere topladığı 41 milyon dolar bağışı büyük bir 
başarı olarak değerlendirilmiştir. Aynı yıl Facebook’un kurulmasıyla birlikte, 2004 başkanlık 

okrat John Kerry seçmeni sandığa getirmek ve seçmeni harekete geçirmek 
amacıyla Mark Zuckerberg'i sorumlu yaparak avantaj elde etmiştir.Barack Obama, destekçilerini 
örgütlemek, reklam yapmak ve bireylerle iletişim kurmak için interneti ilk kullanan liderdir. Amerikan 
seçmenin zaman içerisinde artan sosyal medya kullanımı politikacılarını da sosyal medya araçlarını 

aylara bağış toplama, ikna 
etme, teşkilatlanma ve seçmeni harekete geçirme gibi eylemleri geliştirmek için etkili olarak yardım 
edebilir. 2016 Amerika başkanlık seçimlerinde Trump’ın çevrimiçi popülerliği ve sosyal medyanın 

ması onun seçimi kazanmasında büyük bir katkı sağlamıştır 

Sosyal medyanın siyasal kampanyalarda kullanımına yönelik ilgili yazında çeşitli ülkelere ait 

witter’ın Türk siyasi liderlerince yeteri düzeyde 
kullanılmadığı, ilgili hesapların yorumlara kapalı olduğu, takip listelerinin azlığı, bu araçlara yeteri 
kadar zaman ayrılmadığı, daha çok demeç verme amaçlı kullanıldığı ortaya konulmuştur Genel’in 

Malezya 2013 Genel seçimlerinin gerçekleştiği gün zekice üretilen sloganlar ve görseller sayesinde 
özellikle sosyal medyayı kullanan partilerin internet kullanıcıları üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu 

Görüntü paylaşma servisi olan Instagram ilk olarak 2010’da kurulmuş ve 2015’de ise 400 milyon 
kullanıcıya ulaşmıştır. Instagramın günlük yaşamdaki anlık görsel paylaşımlarına imkan vermesi onun 
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popülerliğini artırmaktadır (Russmann ve Svensson, 2016,1). 
yerleşmesiyle Instagram siyasal kampanyalarda bir iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İsveç 2014 seçimlerinde siyasi partilerin Instagram gönderileri hakkında yapılan bir 
sonucunda Instagramın “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” bağlamında partiler 
tarafından kullanıldığı ifade edilmiştir. Temelde partilerin siyasi görüşlerini, partinin pozisyonunu, 
bildirilerini ve performanslarını destekçilerine iletmek amacı
belirlenmiştir. Bu yeni iletişim enstrümanının seçim kampanyaları dışında da kullanılabileceği ifade 
edilmiştir (Filimonov vd., 2016:1-11).  

2015 Bahreyn seçimlerinde ise Instagram siyasi liderlerce seçmeni seçim çadırlarına d
farkındalık oluşturmak, kendilerini kitlere duyurmak ve seçmenle bir araya gelmek için hashtag 
özelliği ile kullandıkları belirtilmiştir. Ayrıca adaylar bu seçim kampanyası sürecinde kullanıcı 
adlarını açık hava reklam panolarında paylaşmışlard

 Son olarak Çakır ve Tufan (2016:7) ise Tükiye’de siyasi liderlerin Instagramı çok aktif 
kullanmadıklarını, paylaşımlarında yer verdikleri konuların sınırlı olduğunu ve liderlerin genellikle tek 
yönlü paylaşımlarda bulunduğunu ifade etmiştir.

4. Yöntem 

Bu çalışmada daha önceki araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla siyasal kampanya sürecinde Türk 
siyasi liderlerinin iletişim aracı olarak Instagram kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini 2017 Halkoylamasına katılan 9 siyasi partinin li
olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme ile seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Binali 
Yıldırım ve Devlet Bahçeli oluşturmaktadır. Yargısal örnekleme ana kitleyi temsil edeceği varsayımı 
ile çeşitli ölçütlere göre yapılan örneklemedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014:194).  Bu çalışmada 
araştırmacı tarafından ana kitleyi temsil edebileceği varsayılan üç siyasi lider örneklem olarak seçilmiş 
ve ilgili liderlerin kullandıkları Instagram hesaplarından veri toplanmıştır. CHP 
Kılıçdaroğlu 2017 Halkoylaması sürecinde Instagram paylaşımı yapmadığı için çalışma kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Araştırmanın süresi ise siyasal kampanyanın yürütüldüğü iki aylık süreç olan 1 
Mart – 1 Mayıs 2017 tarihleri ile sınırlandırı

Elde edilen veriler Çakır ve Tufan’ın (2016) çalışmalarında belirledikleri gönderi içeriklerinin 
anlamlarına göre siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet ve 
(2016:1-11) çalışmalarında harekete geçirme ve bi
göre içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir. 

4.1.  Bulgular ve Yorum 

Saydam’ın  ( 2007:438), “İnsanlar simgelerle algılar. Algılamayı yönetmek istiyorsanız eğer, simgeleri 
dikkatli kullanın!” ifadesi özellikle her an kamuoyunun gözü önünde olan siyasi liderler içinde geçerli 
olabilecek önemli mesajlardan biri olarak değerlendirilmelidir. 

Kameranın egemenlik kurduğu bu çağda, her yaştan birey her an bir görüntü yakalama refleksiyle 
hareket etmektedir. Bu anlamda siyasilerde görüntü verirken çok dikkatli davranmaları gerektiği ifade 
edilebilir.  
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Russmann ve Svensson, 2016,1). Böylece görüntünün merkeze 
yerleşmesiyle Instagram siyasal kampanyalarda bir iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

İsveç 2014 seçimlerinde siyasi partilerin Instagram gönderileri hakkında yapılan bir 
onucunda Instagramın “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” bağlamında partiler 

tarafından kullanıldığı ifade edilmiştir. Temelde partilerin siyasi görüşlerini, partinin pozisyonunu, 
bildirilerini ve performanslarını destekçilerine iletmek amacıyla instagramı kullandıkları 
belirlenmiştir. Bu yeni iletişim enstrümanının seçim kampanyaları dışında da kullanılabileceği ifade 

11).   

2015 Bahreyn seçimlerinde ise Instagram siyasi liderlerce seçmeni seçim çadırlarına d
farkındalık oluşturmak, kendilerini kitlere duyurmak ve seçmenle bir araya gelmek için hashtag 
özelliği ile kullandıkları belirtilmiştir. Ayrıca adaylar bu seçim kampanyası sürecinde kullanıcı 
adlarını açık hava reklam panolarında paylaşmışlardır (Eldin, 2016:252) . 

Son olarak Çakır ve Tufan (2016:7) ise Tükiye’de siyasi liderlerin Instagramı çok aktif 
kullanmadıklarını, paylaşımlarında yer verdikleri konuların sınırlı olduğunu ve liderlerin genellikle tek 
yönlü paylaşımlarda bulunduğunu ifade etmiştir. 

ışmada daha önceki araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla siyasal kampanya sürecinde Türk 
siyasi liderlerinin iletişim aracı olarak Instagram kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Araştırmanın evrenini 2017 Halkoylamasına katılan 9 siyasi partinin liderleri, örneklemini ise tesadüfi 
olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme ile seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Binali 
Yıldırım ve Devlet Bahçeli oluşturmaktadır. Yargısal örnekleme ana kitleyi temsil edeceği varsayımı 

pılan örneklemedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014:194).  Bu çalışmada 
araştırmacı tarafından ana kitleyi temsil edebileceği varsayılan üç siyasi lider örneklem olarak seçilmiş 
ve ilgili liderlerin kullandıkları Instagram hesaplarından veri toplanmıştır. CHP 
Kılıçdaroğlu 2017 Halkoylaması sürecinde Instagram paylaşımı yapmadığı için çalışma kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Araştırmanın süresi ise siyasal kampanyanın yürütüldüğü iki aylık süreç olan 1 

1 Mayıs 2017 tarihleri ile sınırlandırılmıştır. 

Elde edilen veriler Çakır ve Tufan’ın (2016) çalışmalarında belirledikleri gönderi içeriklerinin 
siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet ve Filimonov ve arkadaşlarının 

harekete geçirme ve bilgi yayınlama olarak belirledikleri kategorilerine 
göre içerik analizi tekniğiyle değerlendirilmiştir.  

Saydam’ın  ( 2007:438), “İnsanlar simgelerle algılar. Algılamayı yönetmek istiyorsanız eğer, simgeleri 
ellikle her an kamuoyunun gözü önünde olan siyasi liderler içinde geçerli 

olabilecek önemli mesajlardan biri olarak değerlendirilmelidir.  

Kameranın egemenlik kurduğu bu çağda, her yaştan birey her an bir görüntü yakalama refleksiyle 
hareket etmektedir. Bu anlamda siyasilerde görüntü verirken çok dikkatli davranmaları gerektiği ifade 

Böylece görüntünün merkeze 
yerleşmesiyle Instagram siyasal kampanyalarda bir iletişim aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

İsveç 2014 seçimlerinde siyasi partilerin Instagram gönderileri hakkında yapılan bir araştırmanın 
onucunda Instagramın “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” bağlamında partiler 

tarafından kullanıldığı ifade edilmiştir. Temelde partilerin siyasi görüşlerini, partinin pozisyonunu, 
yla instagramı kullandıkları 

belirlenmiştir. Bu yeni iletişim enstrümanının seçim kampanyaları dışında da kullanılabileceği ifade 

2015 Bahreyn seçimlerinde ise Instagram siyasi liderlerce seçmeni seçim çadırlarına davet etmek, 
farkındalık oluşturmak, kendilerini kitlere duyurmak ve seçmenle bir araya gelmek için hashtag 
özelliği ile kullandıkları belirtilmiştir. Ayrıca adaylar bu seçim kampanyası sürecinde kullanıcı 

Son olarak Çakır ve Tufan (2016:7) ise Tükiye’de siyasi liderlerin Instagramı çok aktif 
kullanmadıklarını, paylaşımlarında yer verdikleri konuların sınırlı olduğunu ve liderlerin genellikle tek 

ışmada daha önceki araştırmalara katkıda bulunmak amacıyla siyasal kampanya sürecinde Türk 
siyasi liderlerinin iletişim aracı olarak Instagram kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

derleri, örneklemini ise tesadüfi 
olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme ile seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Binali 
Yıldırım ve Devlet Bahçeli oluşturmaktadır. Yargısal örnekleme ana kitleyi temsil edeceği varsayımı 

pılan örneklemedir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014:194).  Bu çalışmada 
araştırmacı tarafından ana kitleyi temsil edebileceği varsayılan üç siyasi lider örneklem olarak seçilmiş 
ve ilgili liderlerin kullandıkları Instagram hesaplarından veri toplanmıştır. CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu 2017 Halkoylaması sürecinde Instagram paylaşımı yapmadığı için çalışma kapsamında 
değerlendirilmemiştir. Araştırmanın süresi ise siyasal kampanyanın yürütüldüğü iki aylık süreç olan 1 

Elde edilen veriler Çakır ve Tufan’ın (2016) çalışmalarında belirledikleri gönderi içeriklerinin 
Filimonov ve arkadaşlarının 

lgi yayınlama olarak belirledikleri kategorilerine 

Saydam’ın  ( 2007:438), “İnsanlar simgelerle algılar. Algılamayı yönetmek istiyorsanız eğer, simgeleri 
ellikle her an kamuoyunun gözü önünde olan siyasi liderler içinde geçerli 

Kameranın egemenlik kurduğu bu çağda, her yaştan birey her an bir görüntü yakalama refleksiyle 
hareket etmektedir. Bu anlamda siyasilerde görüntü verirken çok dikkatli davranmaları gerektiği ifade 
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Genel adlandırmayla görsellerin, özel ifadeyle
istendik değişimleri yapmaya, toplumların algılarını yönlendirmeye ve tercih mekanizmalarının 
bilinçli olarak kurgulanmasına imkan tanımaktadır (Bayraktaroğlu ve Çeliker, 2011:27).

Böylece sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflar da hedef kitlenin algı sürecine müdahale 
ederek hedef kitleyi etkileme ve fotoğraf aracılığıyla iletişim kurma çabaları olarak değerlendirilebilir. 
Sosyal medya araçlarının kurgu özelliği sayesinde özellikle kişi ve kuru
içerikler olumlu ya da olumsuz imajın oluşmasına da etki edebilir. Bu sebeple siyasiler başka 
hesaplardan paylaşılan içerikleri kontrol edemeyecekleri için, profesyonel anlamda kendi kişisel 
hesaplarının kullanımına önem göstererek

Bu çalışma da siyasi liderlerin kendi Instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğrafların içerikleri 
incelenerek hedef kitleye kendileri hakkında ne anlatmak istedikleri değerlendirilecektir.

Şekil 1: Recep Tayyip Erdoğan Instagram Sayfası Screenshot

Tablo 1: Recep Tayyip Erdoğan Instagram Sayfası K
düzenlenmiştir) 

Lider Adı 

Lider Instagram Hesabı 

Instagram’da İlk Gönderi 
Paylaşım Tarihi 
Profil Açıklaması 

Gönderi Sayısı 
Takipçi Sayısı 

Takip Edilen Sayısı 

Sayfa Profil Görseli 
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Genel adlandırmayla görsellerin, özel ifadeyle ise fotoğrafın bilinçli kullanımı toplumsal bellekte 
istendik değişimleri yapmaya, toplumların algılarını yönlendirmeye ve tercih mekanizmalarının 
bilinçli olarak kurgulanmasına imkan tanımaktadır (Bayraktaroğlu ve Çeliker, 2011:27).

hesaplarında paylaşılan fotoğraflar da hedef kitlenin algı sürecine müdahale 
ederek hedef kitleyi etkileme ve fotoğraf aracılığıyla iletişim kurma çabaları olarak değerlendirilebilir. 
Sosyal medya araçlarının kurgu özelliği sayesinde özellikle kişi ve kurumlar hakkında paylaşılan 
içerikler olumlu ya da olumsuz imajın oluşmasına da etki edebilir. Bu sebeple siyasiler başka 
hesaplardan paylaşılan içerikleri kontrol edemeyecekleri için, profesyonel anlamda kendi kişisel 
hesaplarının kullanımına önem göstererek imajlarına olumlu katkı da sağlayabilirler.  

Bu çalışma da siyasi liderlerin kendi Instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğrafların içerikleri 
incelenerek hedef kitleye kendileri hakkında ne anlatmak istedikleri değerlendirilecektir.

yyip Erdoğan Instagram Sayfası Screenshot 

Recep Tayyip Erdoğan Instagram Sayfası Künyesi (Tablo1) 11.10.2017 tarihli bilgilere göre 

Recep Tayyip Erdoğan 

https://www.instagram.com/rterdogan/

11 Temmuz 2013 

Türkiye Cumhurbaşkanı –President of the Republic of 
Turkey 
331 
2,8 Milyon 

0 

Arka fonda turkuaz renk, tebessüm eden bir yüz 
ifadesi ile sağ eli kalbinde selamlayarak çekilmiş bir 
resim. 

ise fotoğrafın bilinçli kullanımı toplumsal bellekte 
istendik değişimleri yapmaya, toplumların algılarını yönlendirmeye ve tercih mekanizmalarının 
bilinçli olarak kurgulanmasına imkan tanımaktadır (Bayraktaroğlu ve Çeliker, 2011:27). 

hesaplarında paylaşılan fotoğraflar da hedef kitlenin algı sürecine müdahale 
ederek hedef kitleyi etkileme ve fotoğraf aracılığıyla iletişim kurma çabaları olarak değerlendirilebilir. 

mlar hakkında paylaşılan 
içerikler olumlu ya da olumsuz imajın oluşmasına da etki edebilir. Bu sebeple siyasiler başka 
hesaplardan paylaşılan içerikleri kontrol edemeyecekleri için, profesyonel anlamda kendi kişisel 

Bu çalışma da siyasi liderlerin kendi Instagram hesaplarında paylaştıkları fotoğrafların içerikleri 
incelenerek hedef kitleye kendileri hakkında ne anlatmak istedikleri değerlendirilecektir. 

 

2017 tarihli bilgilere göre 

https://www.instagram.com/rterdogan/ 

President of the Republic of 

Arka fonda turkuaz renk, tebessüm eden bir yüz 
ifadesi ile sağ eli kalbinde selamlayarak çekilmiş bir 
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Şekil 2: Binali Yıldırım Instagram Sayfası Screenshot
 

 
 
 
Tablo 2: Binali Yıldırım Instagram Sayfası Künyesi (Tablo 2)11.10.
 
Lider Adı 

Lider Instagram Hesabı 

Instagram’da İlk Gönderi 
Paylaşım Tarihi 
Profil Açıklaması 

Gönderi Sayısı 

Takipçi Sayısı 

Takip Edilen Sayısı 

Sayfa Profil Görseli 

 
 
 
 
 
Şekil 3: Devlet Bahçeli Instagram Sayfası Screenshot
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Binali Yıldırım Instagram Sayfası Screenshot 

tagram Sayfası Künyesi (Tablo 2)11.10.2017 tarihli bilgilere göre düzenlenmiştir.

Binali Yıldırım 

https://www.instagram.com/tc_basbakan/

10 Haziran 2016 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (Resmi Hesap), Prime 
Minister of the Republic of Turkey (Official Account)
210 

400bin 

2  

Arka fonda direkli Türk Bayrağı, makamında oturur 
şekilde tebessüm eden bir yüz ifadesi ile çekilmiş bir 
resim. 

Devlet Bahçeli Instagram Sayfası Screenshot 

 

i bilgilere göre düzenlenmiştir. 

https://www.instagram.com/tc_basbakan/ 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (Resmi Hesap), Prime 
Minister of the Republic of Turkey (Official Account) 

Arka fonda direkli Türk Bayrağı, makamında oturur 
tebessüm eden bir yüz ifadesi ile çekilmiş bir 
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Tablo 3: Devlet Bahçeli Instagram Sayfası Künyesi (Tablo 3
 
Lider Adı 

Lider Instagram Hesabı 

Instagram’da İlk Gönderi 
Paylaşım Tarihi 
 
Profil Açıklaması 

Gönderi Sayısı 

Takipçi Sayısı 

Takip Edilen Sayısı 

Sayfa Profil Görseli 

 
Instagram kullanımı geçmişleri değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabını 11 
Temmuz 2013 tarihinde kullanmaya başladığı ve Instagramı en uzun süredir kullanan lider olduğu, 
Devlet Bahçeli’nin ise 28 Mart 2015’ten beri ve Binali Yıldır
kullandığı belirlenmiştir.  

Liderlerin profilleri incelendiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın sayfasında Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ve İngilizce olarak President of the Republic of Turkey açıklaması, 
sayfasında T.C. Başbakanlık Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (Resmi Hesap) ve ingilizce olarak Prime 
Minister of the Republic of Turkey (Official Account) açıklaması, Devlet Bahçeli’nin sayfasında ise 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı açıklaması 
sağlayabilmeleri için www.devletbahceli.com.tr

2017 Referandumuna katılan siyasi liderlerin Instagram künyeleri incelendiğinde, siyasi liderler 
arasında 2.8 milyon takipçi sayısı ile Recep Tayyip Erdoğan ilk sıra yer alırken, Binali Yıldırım 400 
bin takipçi ile 2. Sırada ve Devlet Bahçeli ise 161 bin t
Instagram gönderilerine göre sıralandığında, Recep Tayyip Erdoğan’ın 331,  Devlet Bahçeli’nin 330 
ve Binali Yıldırım’ın ise 210 gönderisi bulunmaktadır. Liderlerin takip etme sayılarına bakıldığında 
takip ettikleri kişi ya da kurum sayısı Binali Yıldırım’ın 2 ve Devlet Bahçeli’nin 1 olduğu, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ise hiçbir kurum ya da kişiyi takip etmediği dikkat çekmektedir.  

Instagram gönderi miktarı ile kullanım süreleri karşılaştırıldığında Recep Tayyip E
gönderi paylaşmadığı, ancak Binali Yıldırımın diğer liderlere göre 1 yıllık kullanım geçmişi olmasına 
rağmen daha aktif bir Instagram kullanıcısı olduğu ifade edilebilir.  Ancak bu araştırmanın kapsadığı 
(1Mart 2017- 1 Mayıs 2017) süreçte
dikkat çekerken, Binali Yıldırımın 21 gönderisi olduğu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 gönderi ile 
Instagramı en az kullanan lider olduğu ifade edilebilir. Takipçi sayılarına göre düşünüldüğü
Tayyip Erdoğan’ın Instagramı takipçileriyle iletişim kurmak için kullandığı ancak daha çok yeterli 
olarak kullanamadığı, ancak Devlet Bahçeli’nin diğer liderlere göre Instagramı takipçileri ile iletişim 
kurmak için daha çok kullandığı düşünülebil
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Devlet Bahçeli Instagram Sayfası Künyesi (Tablo 3) 11.10.2017 tarihli bilgilere göre düzenlenmiştir.

Devlet Bahçeli 

https://www.instagram.com/dbdevletbahceli/

28 Mart 2015 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 
www.devletbahceli.com.tr 
330 

161bin 

1 

Arka fonda parti bayrağı, ayakta yakın plandan ciddi 
bir yüz ifadesi ile çekilmiş bir resim. 

Instagram kullanımı geçmişleri değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabını 11 
Temmuz 2013 tarihinde kullanmaya başladığı ve Instagramı en uzun süredir kullanan lider olduğu, 
Devlet Bahçeli’nin ise 28 Mart 2015’ten beri ve Binali Yıldırımın ise 10 Haziran 2016 tarihinden beri 

Liderlerin profilleri incelendiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın sayfasında Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı ve İngilizce olarak President of the Republic of Turkey açıklaması, Binali Yıldı
sayfasında T.C. Başbakanlık Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (Resmi Hesap) ve ingilizce olarak Prime 
Minister of the Republic of Turkey (Official Account) açıklaması, Devlet Bahçeli’nin sayfasında ise 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı açıklaması ve kullanıcıların kişisel web sayfasına erişim 

www.devletbahceli.com.tr adresine yer verilmiştir.  

2017 Referandumuna katılan siyasi liderlerin Instagram künyeleri incelendiğinde, siyasi liderler 
arasında 2.8 milyon takipçi sayısı ile Recep Tayyip Erdoğan ilk sıra yer alırken, Binali Yıldırım 400 
bin takipçi ile 2. Sırada ve Devlet Bahçeli ise 161 bin takipçi ile 3. sırada yer almaktadır. Liderler 
Instagram gönderilerine göre sıralandığında, Recep Tayyip Erdoğan’ın 331,  Devlet Bahçeli’nin 330 
ve Binali Yıldırım’ın ise 210 gönderisi bulunmaktadır. Liderlerin takip etme sayılarına bakıldığında 

leri kişi ya da kurum sayısı Binali Yıldırım’ın 2 ve Devlet Bahçeli’nin 1 olduğu, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ise hiçbir kurum ya da kişiyi takip etmediği dikkat çekmektedir.   

Instagram gönderi miktarı ile kullanım süreleri karşılaştırıldığında Recep Tayyip Erdoğan’ın çok sık 
gönderi paylaşmadığı, ancak Binali Yıldırımın diğer liderlere göre 1 yıllık kullanım geçmişi olmasına 
rağmen daha aktif bir Instagram kullanıcısı olduğu ifade edilebilir.  Ancak bu araştırmanın kapsadığı 

1 Mayıs 2017) süreçte 34 gönderi ile en aktif Instagram kullanıcı olarak Devlet Bahçeli 
dikkat çekerken, Binali Yıldırımın 21 gönderisi olduğu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 gönderi ile 
Instagramı en az kullanan lider olduğu ifade edilebilir. Takipçi sayılarına göre düşünüldüğü
Tayyip Erdoğan’ın Instagramı takipçileriyle iletişim kurmak için kullandığı ancak daha çok yeterli 
olarak kullanamadığı, ancak Devlet Bahçeli’nin diğer liderlere göre Instagramı takipçileri ile iletişim 
kurmak için daha çok kullandığı düşünülebilir. 

i bilgilere göre düzenlenmiştir. 

https://www.instagram.com/dbdevletbahceli/ 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 

Arka fonda parti bayrağı, ayakta yakın plandan ciddi 

Instagram kullanımı geçmişleri değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabını 11 
Temmuz 2013 tarihinde kullanmaya başladığı ve Instagramı en uzun süredir kullanan lider olduğu, 

ımın ise 10 Haziran 2016 tarihinden beri 

Liderlerin profilleri incelendiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın sayfasında Türkiye Cumhuriyeti 
Binali Yıldırımın 

sayfasında T.C. Başbakanlık Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı (Resmi Hesap) ve ingilizce olarak Prime 
Minister of the Republic of Turkey (Official Account) açıklaması, Devlet Bahçeli’nin sayfasında ise 

ve kullanıcıların kişisel web sayfasına erişim 

2017 Referandumuna katılan siyasi liderlerin Instagram künyeleri incelendiğinde, siyasi liderler 
arasında 2.8 milyon takipçi sayısı ile Recep Tayyip Erdoğan ilk sıra yer alırken, Binali Yıldırım 400 

akipçi ile 3. sırada yer almaktadır. Liderler 
Instagram gönderilerine göre sıralandığında, Recep Tayyip Erdoğan’ın 331,  Devlet Bahçeli’nin 330 
ve Binali Yıldırım’ın ise 210 gönderisi bulunmaktadır. Liderlerin takip etme sayılarına bakıldığında 

leri kişi ya da kurum sayısı Binali Yıldırım’ın 2 ve Devlet Bahçeli’nin 1 olduğu, Recep 

rdoğan’ın çok sık 
gönderi paylaşmadığı, ancak Binali Yıldırımın diğer liderlere göre 1 yıllık kullanım geçmişi olmasına 
rağmen daha aktif bir Instagram kullanıcısı olduğu ifade edilebilir.  Ancak bu araştırmanın kapsadığı 

34 gönderi ile en aktif Instagram kullanıcı olarak Devlet Bahçeli 
dikkat çekerken, Binali Yıldırımın 21 gönderisi olduğu ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 gönderi ile 
Instagramı en az kullanan lider olduğu ifade edilebilir. Takipçi sayılarına göre düşünüldüğünde Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Instagramı takipçileriyle iletişim kurmak için kullandığı ancak daha çok yeterli 
olarak kullanamadığı, ancak Devlet Bahçeli’nin diğer liderlere göre Instagramı takipçileri ile iletişim 
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Liderlerin Instagram profil fotoğrafları değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın profilinde fon 
olarak kullanılan turkuaz renk üzerinde, sağ eli göğsünde selamla yaparken, yüzü sola dönük ve 
tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. T
Türklerin resmi simgelerde kullandığı (Fidan, 2012: 278) ve Türklere özgü bir renk olması sebebiyle 
milli bir unsur olarak düşünülerek, hedef kitleye milli ve tarihsel değerlere olan bağlılığın bir 
göstergesi olarak seçilmiş olduğu düşünülebilir. Kalbin üzerine konan sağ el, yukarıyı gösteren bir baş 
ve gözler ile tebessüm eden bir yüz kişinin daima kendinden emin olduğunu, sağlam bir kişilik 
yapısına sahip olduğunu, rahat, huzurlu, hesap sormaya ve savunmaya hazır old
Ayrıca yapılan bu çeşitli beden dili hareketleri ile seçmene duyulan şükran ve minnetini seçmenine 
olan sevgisini ilettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir ( Gökçe, 2013:101

Binali Yıldırım’ın Instagram profilinde
tebessüm eden bir yüz ifadesi ile çekilmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. Tebessüm samimiyetin, 
içtenliğin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Devlet Bahçelinin Instagram profilinde ise arka 
fonda parti bayrağı, ayakta yakın plandan ciddi ve kararlı olarak değerlendirilebilecek bir yüz ifadesi 
ile çekilmiş bir fotoğrafı yer almaktadır. Parti bayrağının fotoğraf karesinde yer alması ise partinin 
kurumsallığını ve temsil ettiği kurumun değerleri
yorumlanabilir.  

Siyasi liderlerin paylaşımlarının zamanlama açısından sıklığı incelendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
paylaşımlarının birkaç günde ya da daha uzun zaman aralıklarında olduğu (7 Mart 2017 ile 15 Mart
arasında hiç paylaşım yapmamıştır), Binali Yıldırım’ın ise bazı paylaşımları üst üste hergün (1
Mart), bazı paylaşımları aynı gün içinde 1’den çok (3 Mart’ta 2 gönderi, 8 Mart’ta 2 gönderi) bazı 
gönderileri ise birkaç gün aralıkta (16 Nisan 2017 ile 2
yapmamıştır) olduğu, Devlet Bahçeli’nin paylaşım sıklığının diğer lidere benzer olduğu 
değerlendirilmiştir. 

Instagramın görsel paylaşım temelli bir sosyal medya ortamı olması, siyasilerin paylaştıkları 
görsellerle hem kişisel hem de temsil ettikleri siyasi kurumların imajlarına katkısı bakımından 
gönderilerin içerikleri önemli olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada siyasi liderlerin paylaştıkları 
gönderiler ile seçmenlerine iletmek istedikleri mesajların hangi anlamlar
bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir.  Tablo 4’de yer verilen bulgular liderlerin sadece fotoğraf 
gönderilerini kapsamaktadır. Liderlerden sadece Binali Yıldırım’ın araştırmanın yapıldığı tarihler 
arasında fotoğraf ve diğer görsellerin dışında video paylaşımı yaptığı belirlenmiş ancak çalışmaya 
dahil edilmemiştir.  

Tablo 4:  Liderlerin Instagram Gönderi İçerikleri

 

Siyasi 
 

F 

% 
Toplumsal 
 

F 
% 

Ekonomik 
 

F 
% 

Dini F 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Political Communication and Media Studies 

541 

Liderlerin Instagram profil fotoğrafları değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın profilinde fon 
olarak kullanılan turkuaz renk üzerinde, sağ eli göğsünde selamla yaparken, yüzü sola dönük ve 
tebessüm ederken çekilmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. Turkuaz rengi tarihsel süreç içerisinde 
Türklerin resmi simgelerde kullandığı (Fidan, 2012: 278) ve Türklere özgü bir renk olması sebebiyle 
milli bir unsur olarak düşünülerek, hedef kitleye milli ve tarihsel değerlere olan bağlılığın bir 

eçilmiş olduğu düşünülebilir. Kalbin üzerine konan sağ el, yukarıyı gösteren bir baş 
ve gözler ile tebessüm eden bir yüz kişinin daima kendinden emin olduğunu, sağlam bir kişilik 
yapısına sahip olduğunu, rahat, huzurlu, hesap sormaya ve savunmaya hazır olduğunun ifadesidir. 
Ayrıca yapılan bu çeşitli beden dili hareketleri ile seçmene duyulan şükran ve minnetini seçmenine 
olan sevgisini ilettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir ( Gökçe, 2013:101-102).    

Binali Yıldırım’ın Instagram profilinde arka fonda direkli Türk Bayrağı, makamında oturur şekilde 
tebessüm eden bir yüz ifadesi ile çekilmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. Tebessüm samimiyetin, 
içtenliğin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Devlet Bahçelinin Instagram profilinde ise arka 
fonda parti bayrağı, ayakta yakın plandan ciddi ve kararlı olarak değerlendirilebilecek bir yüz ifadesi 
ile çekilmiş bir fotoğrafı yer almaktadır. Parti bayrağının fotoğraf karesinde yer alması ise partinin 
kurumsallığını ve temsil ettiği kurumun değerlerine her ortamda ön planda tuttuğu şeklinde 

Siyasi liderlerin paylaşımlarının zamanlama açısından sıklığı incelendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
paylaşımlarının birkaç günde ya da daha uzun zaman aralıklarında olduğu (7 Mart 2017 ile 15 Mart
arasında hiç paylaşım yapmamıştır), Binali Yıldırım’ın ise bazı paylaşımları üst üste hergün (1
Mart), bazı paylaşımları aynı gün içinde 1’den çok (3 Mart’ta 2 gönderi, 8 Mart’ta 2 gönderi) bazı 
gönderileri ise birkaç gün aralıkta (16 Nisan 2017 ile 21 Nisan 2017 arasında hiç paylaşım 
yapmamıştır) olduğu, Devlet Bahçeli’nin paylaşım sıklığının diğer lidere benzer olduğu 

Instagramın görsel paylaşım temelli bir sosyal medya ortamı olması, siyasilerin paylaştıkları 
isel hem de temsil ettikleri siyasi kurumların imajlarına katkısı bakımından 

gönderilerin içerikleri önemli olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada siyasi liderlerin paylaştıkları 
gönderiler ile seçmenlerine iletmek istedikleri mesajların hangi anlamlara geldiğini incelenmiş ve ilgili 
bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir.  Tablo 4’de yer verilen bulgular liderlerin sadece fotoğraf 
gönderilerini kapsamaktadır. Liderlerden sadece Binali Yıldırım’ın araştırmanın yapıldığı tarihler 

görsellerin dışında video paylaşımı yaptığı belirlenmiş ancak çalışmaya 

Liderlerin Instagram Gönderi İçerikleri 

Recep Tayyip 
Erdoğan 

Binali Yıldırım Devlet Bahçeli

2 5 

%16,6 % 23,8 
7 7 

% 58,3 % 33,3 
0 1 
0 % 4,7 
0 1 

Liderlerin Instagram profil fotoğrafları değerlendirildiğinde, Recep Tayyip Erdoğan’ın profilinde fon 
olarak kullanılan turkuaz renk üzerinde, sağ eli göğsünde selamla yaparken, yüzü sola dönük ve 

urkuaz rengi tarihsel süreç içerisinde 
Türklerin resmi simgelerde kullandığı (Fidan, 2012: 278) ve Türklere özgü bir renk olması sebebiyle 
milli bir unsur olarak düşünülerek, hedef kitleye milli ve tarihsel değerlere olan bağlılığın bir 

eçilmiş olduğu düşünülebilir. Kalbin üzerine konan sağ el, yukarıyı gösteren bir baş 
ve gözler ile tebessüm eden bir yüz kişinin daima kendinden emin olduğunu, sağlam bir kişilik 

uğunun ifadesidir. 
Ayrıca yapılan bu çeşitli beden dili hareketleri ile seçmene duyulan şükran ve minnetini seçmenine 

102).     

arka fonda direkli Türk Bayrağı, makamında oturur şekilde 
tebessüm eden bir yüz ifadesi ile çekilmiş bir fotoğraf bulunmaktadır. Tebessüm samimiyetin, 
içtenliğin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Devlet Bahçelinin Instagram profilinde ise arka 
fonda parti bayrağı, ayakta yakın plandan ciddi ve kararlı olarak değerlendirilebilecek bir yüz ifadesi 
ile çekilmiş bir fotoğrafı yer almaktadır. Parti bayrağının fotoğraf karesinde yer alması ise partinin 

ne her ortamda ön planda tuttuğu şeklinde 

Siyasi liderlerin paylaşımlarının zamanlama açısından sıklığı incelendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın 
paylaşımlarının birkaç günde ya da daha uzun zaman aralıklarında olduğu (7 Mart 2017 ile 15 Mart 
arasında hiç paylaşım yapmamıştır), Binali Yıldırım’ın ise bazı paylaşımları üst üste hergün (1-2-3 
Mart), bazı paylaşımları aynı gün içinde 1’den çok (3 Mart’ta 2 gönderi, 8 Mart’ta 2 gönderi) bazı 

1 Nisan 2017 arasında hiç paylaşım 
yapmamıştır) olduğu, Devlet Bahçeli’nin paylaşım sıklığının diğer lidere benzer olduğu 

Instagramın görsel paylaşım temelli bir sosyal medya ortamı olması, siyasilerin paylaştıkları 
isel hem de temsil ettikleri siyasi kurumların imajlarına katkısı bakımından 

gönderilerin içerikleri önemli olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada siyasi liderlerin paylaştıkları 
a geldiğini incelenmiş ve ilgili 

bulgulara Tablo 4’de yer verilmiştir.  Tablo 4’de yer verilen bulgular liderlerin sadece fotoğraf 
gönderilerini kapsamaktadır. Liderlerden sadece Binali Yıldırım’ın araştırmanın yapıldığı tarihler 

görsellerin dışında video paylaşımı yaptığı belirlenmiş ancak çalışmaya 

Devlet Bahçeli 

13 

% 38,2 
6 

% 17,6 
0 
0 
0 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Siyasal İletişim ve Medya Araştırmaları / Political Communication and Media 
  
 

 
Tablo-4 incelendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabında paylaştığı 12 gönderiden 7’si 
(% 58,3) toplumsal, 3’ü (% 25) kişisel, 2’si % (16,6) siyasi içerikli olarak sıralanırken ekonomik, dini 
ve faaliyet içerikli paylaşımlarda bulunmadığı ortaya 
paylaşımlarının yarısından çoğu toplumsal içerikli olarak sonuçlara yansıması, toplumun her 
kesimince kabul gören toplumsal hadiselere yönelik paylaşımlarda bulunmayı öncelikli gördüğünü 
düşündürmektedir. Recep Tayyip E
incelendiğinde yapılan paylaşımların içeriği Çanakkale Zaferinin 102. Yıl dönümü, 21 Mart Down 
Sendromu Farkındalık Günü, TBMM’nin 97. Kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı kutlaması, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlaması, referandum günü seçmeni oy 
kullanmaya teşvik edici bir mesajın olduğu fotoğraf, kendi resmini çizen bir çocuk ve resimle çekilmiş 
bir fotoğraf gibi paylaşımların olduğu belirlenmiştir. 

 

Şekil 4: Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Tarihli Toplumsal İçerikli Instagram Gönderisi
 

Şekil 5: Recep Tayyip Erdoğan 16 Mart Tarihli Kişisel İçerikli Instagram Gönderisi
 
Binali Yıldırım’ın Instagram gönderi içerikleri incelendiğinde, Tablo 4’e göre 21 gönderinin
33,3) toplumsal, 5’i (% 23,8) siyasi, 4’ü (% 19,4) faaliyet,  3’ü (% 14,2) kişisel, 1’i (%4,7) ekonomik 

% 
Faaliyet F 

% 
Kişisel 
 

F 
% 
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4 incelendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabında paylaştığı 12 gönderiden 7’si 
(% 58,3) toplumsal, 3’ü (% 25) kişisel, 2’si % (16,6) siyasi içerikli olarak sıralanırken ekonomik, dini 
ve faaliyet içerikli paylaşımlarda bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
paylaşımlarının yarısından çoğu toplumsal içerikli olarak sonuçlara yansıması, toplumun her 
kesimince kabul gören toplumsal hadiselere yönelik paylaşımlarda bulunmayı öncelikli gördüğünü 
düşündürmektedir. Recep Tayyip Erdoğan’ın “toplumsal içerikli” olarak kaydedilen gönderileri 
incelendiğinde yapılan paylaşımların içeriği Çanakkale Zaferinin 102. Yıl dönümü, 21 Mart Down 
Sendromu Farkındalık Günü, TBMM’nin 97. Kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

ması, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlaması, referandum günü seçmeni oy 
kullanmaya teşvik edici bir mesajın olduğu fotoğraf, kendi resmini çizen bir çocuk ve resimle çekilmiş 
bir fotoğraf gibi paylaşımların olduğu belirlenmiştir.  

 
Recep Tayyip Erdoğan 21 Mart Tarihli Toplumsal İçerikli Instagram Gönderisi 

 
Recep Tayyip Erdoğan 16 Mart Tarihli Kişisel İçerikli Instagram Gönderisi 

Binali Yıldırım’ın Instagram gönderi içerikleri incelendiğinde, Tablo 4’e göre 21 gönderinin
33,3) toplumsal, 5’i (% 23,8) siyasi, 4’ü (% 19,4) faaliyet,  3’ü (% 14,2) kişisel, 1’i (%4,7) ekonomik 

0 % 4,7 
0 4 
0 % 19,4 
3 3 

% 25 % 14,2 
12 21 

100 100 

4 incelendiğinde Recep Tayyip Erdoğan’ın Instagram hesabında paylaştığı 12 gönderiden 7’si 
(% 58,3) toplumsal, 3’ü (% 25) kişisel, 2’si % (16,6) siyasi içerikli olarak sıralanırken ekonomik, dini 

çıkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan’ın 
paylaşımlarının yarısından çoğu toplumsal içerikli olarak sonuçlara yansıması, toplumun her 
kesimince kabul gören toplumsal hadiselere yönelik paylaşımlarda bulunmayı öncelikli gördüğünü 

rdoğan’ın “toplumsal içerikli” olarak kaydedilen gönderileri 
incelendiğinde yapılan paylaşımların içeriği Çanakkale Zaferinin 102. Yıl dönümü, 21 Mart Down 
Sendromu Farkındalık Günü, TBMM’nin 97. Kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

ması, 26 Nisan Dünya Pilotlar Günü kutlaması, referandum günü seçmeni oy 
kullanmaya teşvik edici bir mesajın olduğu fotoğraf, kendi resmini çizen bir çocuk ve resimle çekilmiş 

Binali Yıldırım’ın Instagram gönderi içerikleri incelendiğinde, Tablo 4’e göre 21 gönderinin 7’si (% 
33,3) toplumsal, 5’i (% 23,8) siyasi, 4’ü (% 19,4) faaliyet,  3’ü (% 14,2) kişisel, 1’i (%4,7) ekonomik 
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ve yine 1’i (%4,7) dini içerikli olduğu değerlendirilmiştir. Binali Yıldırım’ın en çok toplumsal içerikli 
fotoğraflar paylaştığı ve bu fotoğraf
ilişkilendirilmiş mesajların olduğu belirlenmiştir. Metin mesajının görsellerin yanında paylaşılması 
iletilmek istenen düşünceyi pekiştirdiği ve hedef kitleyle kurulan iletişimi hem görsel hem de m
daha da kuvvetlendirdiği düşünülebilir. Binali Yıldırım’ın toplumsal içerikli paylaşımlarının çoğu (7 
fotoğrafın 4’ü) çocuklarla çekilmiş olan fotoğraflardan oluşmaktadır. Çocuklarla beraber paylaşılan 
fotoğraflarda, çocukların “baharı müjdeleyen bi
“insanlığa mutluluğu getirecek” olduğu vurgusu yapılmıştır. Böylelikle bu fotoğraflarla Türk halkına 
olumlu mesajlar verilmek istendiği değerlendirilmiştir. Başka bir toplumsal içerikli paylaşımda 
yüzünde tebessüm olan yaşlı bir vatandaşla çekilmiş fotoğraf ve “
işin içinde biz olmayız. Çünkü biz sizler sayesinde buradayız
vatandaşa duyulan minnet ve şükran duygusunun dile getirildiğini, v
ettiği kuruma güven duymasını ifade ettiği düşünülebilir. Siyasi içerikli fotoğraflarında dikkat çeken 
görseller arasında “bir çocuğu omuzlarına alması” ve “yaşlı bir vatandaşa eliyle simit ikram etmesi” 
gibi vatandaşlarla bir arada çekilen fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflarla Anadolu insanının tipik 
davranışlarını yansıtmasıyla, halkın içinden birisi olduğu mesajını hedef kitlelere iletme amacında 
olduğu yorumlanabilir. Faaliyet içerikli paylaşımları ise açılış ve ziya
çekilen fotoğraflardan oluşmaktadır. 

 

Şekil 6: Binali Yıldırım’ın 14 Nisan  Tarihli Toplumsal İçerikli Instagram Gönderisi
 

Şekil 7: Binali Yıldırım’ın 8 Mart Tarihli Siyasi İçerikli Instagram Gönderisi
 
Tablo 4’te verilen bilgilere göre Devlet Bahçeli’nin gönderileri incelendiğinde paylaşılan 34 görselin 
13’ü (% 38,2) siyasi içerikli, 9’u (26,4) kişisel, 6’sı toplumsal (%17,6) ve 6’sı (17,6) faaliyet içerikli 
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ve yine 1’i (%4,7) dini içerikli olduğu değerlendirilmiştir. Binali Yıldırım’ın en çok toplumsal içerikli 
fotoğraflar paylaştığı ve bu fotoğraflardan 1’i dışında diğer 20 paylaşımın hepsinde fotoğrafla 
ilişkilendirilmiş mesajların olduğu belirlenmiştir. Metin mesajının görsellerin yanında paylaşılması 
iletilmek istenen düşünceyi pekiştirdiği ve hedef kitleyle kurulan iletişimi hem görsel hem de m
daha da kuvvetlendirdiği düşünülebilir. Binali Yıldırım’ın toplumsal içerikli paylaşımlarının çoğu (7 
fotoğrafın 4’ü) çocuklarla çekilmiş olan fotoğraflardan oluşmaktadır. Çocuklarla beraber paylaşılan 

baharı müjdeleyen bir çiçek”, “aydınlık bir Türkiye’nin teminatı
” olduğu vurgusu yapılmıştır. Böylelikle bu fotoğraflarla Türk halkına 

olumlu mesajlar verilmek istendiği değerlendirilmiştir. Başka bir toplumsal içerikli paylaşımda 
ssüm olan yaşlı bir vatandaşla çekilmiş fotoğraf ve “Milletimizin iyiliğine olmayan hiçbir 

işin içinde biz olmayız. Çünkü biz sizler sayesinde buradayız.” Mesajı paylaşılmıştır. Böylelikle 
vatandaşa duyulan minnet ve şükran duygusunun dile getirildiğini, vatandaşın kendisine ve temsil 
ettiği kuruma güven duymasını ifade ettiği düşünülebilir. Siyasi içerikli fotoğraflarında dikkat çeken 
görseller arasında “bir çocuğu omuzlarına alması” ve “yaşlı bir vatandaşa eliyle simit ikram etmesi” 

arada çekilen fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflarla Anadolu insanının tipik 
davranışlarını yansıtmasıyla, halkın içinden birisi olduğu mesajını hedef kitlelere iletme amacında 
olduğu yorumlanabilir. Faaliyet içerikli paylaşımları ise açılış ve ziyaret etkinliklerini paylaşmak için 
çekilen fotoğraflardan oluşmaktadır.  

 
Binali Yıldırım’ın 14 Nisan  Tarihli Toplumsal İçerikli Instagram Gönderisi 

 
Binali Yıldırım’ın 8 Mart Tarihli Siyasi İçerikli Instagram Gönderisi 

Tablo 4’te verilen bilgilere göre Devlet Bahçeli’nin gönderileri incelendiğinde paylaşılan 34 görselin 
13’ü (% 38,2) siyasi içerikli, 9’u (26,4) kişisel, 6’sı toplumsal (%17,6) ve 6’sı (17,6) faaliyet içerikli 

ve yine 1’i (%4,7) dini içerikli olduğu değerlendirilmiştir. Binali Yıldırım’ın en çok toplumsal içerikli 
lardan 1’i dışında diğer 20 paylaşımın hepsinde fotoğrafla 

ilişkilendirilmiş mesajların olduğu belirlenmiştir. Metin mesajının görsellerin yanında paylaşılması 
iletilmek istenen düşünceyi pekiştirdiği ve hedef kitleyle kurulan iletişimi hem görsel hem de metinle 
daha da kuvvetlendirdiği düşünülebilir. Binali Yıldırım’ın toplumsal içerikli paylaşımlarının çoğu (7 
fotoğrafın 4’ü) çocuklarla çekilmiş olan fotoğraflardan oluşmaktadır. Çocuklarla beraber paylaşılan 

aydınlık bir Türkiye’nin teminatı”, 
” olduğu vurgusu yapılmıştır. Böylelikle bu fotoğraflarla Türk halkına 

olumlu mesajlar verilmek istendiği değerlendirilmiştir. Başka bir toplumsal içerikli paylaşımda 
Milletimizin iyiliğine olmayan hiçbir 
.” Mesajı paylaşılmıştır. Böylelikle 

atandaşın kendisine ve temsil 
ettiği kuruma güven duymasını ifade ettiği düşünülebilir. Siyasi içerikli fotoğraflarında dikkat çeken 
görseller arasında “bir çocuğu omuzlarına alması” ve “yaşlı bir vatandaşa eliyle simit ikram etmesi” 

arada çekilen fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğraflarla Anadolu insanının tipik 
davranışlarını yansıtmasıyla, halkın içinden birisi olduğu mesajını hedef kitlelere iletme amacında 

ret etkinliklerini paylaşmak için 

Tablo 4’te verilen bilgilere göre Devlet Bahçeli’nin gönderileri incelendiğinde paylaşılan 34 görselin 
13’ü (% 38,2) siyasi içerikli, 9’u (26,4) kişisel, 6’sı toplumsal (%17,6) ve 6’sı (17,6) faaliyet içerikli 
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olarak belirlenmiştir. Ancak Devlet Bahçeli ek
Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım daha çok toplumsal içerikli paylaşımlarda bulunurken, 
Devlet Bahçeli ise siyasi içerikli paylaşımlarda bulunmuştur. Devlet Bahçeli siyasi içerikli 
paylaşımlarında miting alanlarında çekilmiş fotoğraflar ve mitinglerin yer ve zamanını duyuran 
görselleri de paylaşmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı süreç dikkate alındığında Devlet Bahçelinin siyasi 
ağırlıklı paylaşımlarda bulunması hedef kitleyi etkilemek adına önemli ola
Böylelikle Devlet Bahçeli’nin Instagramı bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı düşünülebilir. 
Devlet Bahçeli’nin ikinci olarak ağırlık verdiği paylaşımları kişisel içerikli olanlarıdır. Ayrıca Devlet 
Bahçeli paylaşımlarından bazılarında hashtag kullandığı (#antalya, #ÜlkücülerEvetDiyor, #elazığ, 
#bursaevetdiyor, #sakaryaevetdiyor)  dikkat çekmektedir. Bu durum Devlet Bahçeli’nin Instagramda 
hashtag kullanarak daha geniş kitlelere ulaşma isteğinin bir göstergesi olarak yorumlan
Binali Yıldırım’ın paylaşımlarından sadece 2’sinde hashtag kullandığı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ise hiç hashtag kullanmadığı dikkat çekicidir.

 

Şekil 8:Devlet Bahçeli’nin 7 Nisan Tarihli Siyasi İçerikli Instagram Gönderisi
 

Şekil 9:Devlet Bahçeli’nin 1 Nisan Tarihli Kişisel İçerikli Instagram Gönderisi
 
Filimonov ve arkadaşlarının (2016:1
Instagramın siyasi partilerce stratejik kullanımını ölçmek için “
“harekete geçirme” (mobilization) değişkenlerini belirleyerek verileri kodlamışlar ve partilerin daha 
çok “bilgi yayınlama” bağlamında gönderiler paylaştıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da 
siyasi liderlerin gönderileri bu iki 
paylaşılmıştır.    
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olarak belirlenmiştir. Ancak Devlet Bahçeli ekonomik ve dini içerikli paylaşımlarda bulunmamıştır. 
Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım daha çok toplumsal içerikli paylaşımlarda bulunurken, 
Devlet Bahçeli ise siyasi içerikli paylaşımlarda bulunmuştur. Devlet Bahçeli siyasi içerikli 

miting alanlarında çekilmiş fotoğraflar ve mitinglerin yer ve zamanını duyuran 
görselleri de paylaşmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı süreç dikkate alındığında Devlet Bahçelinin siyasi 
ağırlıklı paylaşımlarda bulunması hedef kitleyi etkilemek adına önemli olarak değerlendirilebilir 
Böylelikle Devlet Bahçeli’nin Instagramı bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı düşünülebilir. 
Devlet Bahçeli’nin ikinci olarak ağırlık verdiği paylaşımları kişisel içerikli olanlarıdır. Ayrıca Devlet 

bazılarında hashtag kullandığı (#antalya, #ÜlkücülerEvetDiyor, #elazığ, 
#bursaevetdiyor, #sakaryaevetdiyor)  dikkat çekmektedir. Bu durum Devlet Bahçeli’nin Instagramda 
hashtag kullanarak daha geniş kitlelere ulaşma isteğinin bir göstergesi olarak yorumlan
Binali Yıldırım’ın paylaşımlarından sadece 2’sinde hashtag kullandığı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ise hiç hashtag kullanmadığı dikkat çekicidir. 

 
:Devlet Bahçeli’nin 7 Nisan Tarihli Siyasi İçerikli Instagram Gönderisi 

 
t Bahçeli’nin 1 Nisan Tarihli Kişisel İçerikli Instagram Gönderisi 

Filimonov ve arkadaşlarının (2016:1-11) 2014 İsveç seçimlerinde seçim kampanyası sürecinde 
Instagramın siyasi partilerce stratejik kullanımını ölçmek için “bilgi yayınlama” (broadcasting) ve 
“harekete geçirme” (mobilization) değişkenlerini belirleyerek verileri kodlamışlar ve partilerin daha 
çok “bilgi yayınlama” bağlamında gönderiler paylaştıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da 
siyasi liderlerin gönderileri bu iki değişkene göre kodlanmış ve ortaya çıkan sonuçlar Tablo 5’de 

onomik ve dini içerikli paylaşımlarda bulunmamıştır. 
Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım daha çok toplumsal içerikli paylaşımlarda bulunurken, 
Devlet Bahçeli ise siyasi içerikli paylaşımlarda bulunmuştur. Devlet Bahçeli siyasi içerikli 

miting alanlarında çekilmiş fotoğraflar ve mitinglerin yer ve zamanını duyuran 
görselleri de paylaşmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı süreç dikkate alındığında Devlet Bahçelinin siyasi 

rak değerlendirilebilir 
Böylelikle Devlet Bahçeli’nin Instagramı bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı düşünülebilir. 
Devlet Bahçeli’nin ikinci olarak ağırlık verdiği paylaşımları kişisel içerikli olanlarıdır. Ayrıca Devlet 

bazılarında hashtag kullandığı (#antalya, #ÜlkücülerEvetDiyor, #elazığ, 
#bursaevetdiyor, #sakaryaevetdiyor)  dikkat çekmektedir. Bu durum Devlet Bahçeli’nin Instagramda 
hashtag kullanarak daha geniş kitlelere ulaşma isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Ancak 
Binali Yıldırım’ın paylaşımlarından sadece 2’sinde hashtag kullandığı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 

11) 2014 İsveç seçimlerinde seçim kampanyası sürecinde 
(broadcasting) ve 

“harekete geçirme” (mobilization) değişkenlerini belirleyerek verileri kodlamışlar ve partilerin daha 
çok “bilgi yayınlama” bağlamında gönderiler paylaştıkları sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmada da 

değişkene göre kodlanmış ve ortaya çıkan sonuçlar Tablo 5’de 
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Tablo 5: Instagramın Stratejik Kullanımına Dair Değişkenler

 

Tablo 5’de siyasi liderlerin Instagramı stratejik kullanımlarına yönelik bilgiler incelendiğinde, üç 
siyasi liderinde Instagramı seçmeni “harekete geçirmekten” daha çok 
kullandıkları değerlendirilmiştir. Instagramı “bilgi yayınlama” amacıyla en çok kullanan lider 12 
gönderiden 10’u ile (% 83,3) Recep Tayyip Erdoğan iken, Binali Yıldırım’ın 21 gönderisinden 16’sı 
(% 76,1) ve Devlet Bahçeli’nin de 34 gönderisinden 21’i (%61,7) bilgi yayınlama içeriklidir.    Ancak 
Devlet Bahçeli’nin seçmeni “harekete geçirme” bağlamında değerlendirilecek gönderileri diğer 
liderlere göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir. Bir diğer ifadeyle siyasal iletişim 
Devlet Bahçeli’nin Instagramı seçmeni “harekete geçirme” anlamında diğer iki lidere göre daha 
başarılı kullandığı sonucuna varılabilir.

SONUÇ 

Bu çalışmada üç siyasi liderin 2017 Halkoylaması kampanya sürecinde paylaştıkları Instagram 
gönderileri “siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet, seçmeni harekete geçirme ve bilgi 
yayınlama” kategorilerine göre içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. 

Türk siyasi liderlerinin; Instagramı siyasal kampanya sürecinde kullandığı ancak düzenli zama
aralıklarında paylaşım yapmadıkları, daha çok toplumsal, siyasi ve kişisel içerikli paylaşımlar için 
kullandıkları, daha çok bilgi yayınlama amaçlı kullandıkları, hashtag özelliğinin ise en çok Devlet 
Bahçeli tarafından kullanıldığı ortaya konulmuştur. 

Liderler arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın en çok toplumsal içerikli gönderilere 
önem verdikleri ve Instagramı toplumsal paylaşım amaçlı kullanmayı tercih ettikleri, Devlet 
Bahçeli’nin ise en çok siyasi içerikli paylaşımlarda bulunarak, I
tercih ettiği ifade edilebilir.  

Recep Tayyip Erdoğan toplumsal içerikli gönderilerde paylaşılan görsellerle birlikte metin mesajlarına 
yer verirken, kişisel içerikli olarak kodlanan paylaşımlarda ise mesajların olmadı
çekmektedir. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi içerikli paylaşımlar da bulunmuş olması 
seçmeniyle iletişime geçerek seçmeninin oy tercihine etki etmeyi amaçladığı değerlendirilmiştir. 

 
 
 

Bilgi Yayınlama 

F % 

Recep Tayyip 
Erdoğan  
 

10 83,3

Binali Yıldırım 
 

16 
 

76,1

Devlet 
Bahçeli 

21 61,7
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Tablo 5’de siyasi liderlerin Instagramı stratejik kullanımlarına yönelik bilgiler incelendiğinde, üç 
siyasi liderinde Instagramı seçmeni “harekete geçirmekten” daha çok “bilgi yayınlama” bağlamında 
kullandıkları değerlendirilmiştir. Instagramı “bilgi yayınlama” amacıyla en çok kullanan lider 12 
gönderiden 10’u ile (% 83,3) Recep Tayyip Erdoğan iken, Binali Yıldırım’ın 21 gönderisinden 16’sı 

de 34 gönderisinden 21’i (%61,7) bilgi yayınlama içeriklidir.    Ancak 
Devlet Bahçeli’nin seçmeni “harekete geçirme” bağlamında değerlendirilecek gönderileri diğer 
liderlere göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir. Bir diğer ifadeyle siyasal iletişim 
Devlet Bahçeli’nin Instagramı seçmeni “harekete geçirme” anlamında diğer iki lidere göre daha 
başarılı kullandığı sonucuna varılabilir. 

Bu çalışmada üç siyasi liderin 2017 Halkoylaması kampanya sürecinde paylaştıkları Instagram 
“siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet, seçmeni harekete geçirme ve bilgi 

yayınlama” kategorilerine göre içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir.  

Türk siyasi liderlerinin; Instagramı siyasal kampanya sürecinde kullandığı ancak düzenli zama
aralıklarında paylaşım yapmadıkları, daha çok toplumsal, siyasi ve kişisel içerikli paylaşımlar için 
kullandıkları, daha çok bilgi yayınlama amaçlı kullandıkları, hashtag özelliğinin ise en çok Devlet 
Bahçeli tarafından kullanıldığı ortaya konulmuştur.  

Liderler arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın en çok toplumsal içerikli gönderilere 
önem verdikleri ve Instagramı toplumsal paylaşım amaçlı kullanmayı tercih ettikleri, Devlet 
Bahçeli’nin ise en çok siyasi içerikli paylaşımlarda bulunarak, Instagramı siyasi mesajlar vermek için 

Recep Tayyip Erdoğan toplumsal içerikli gönderilerde paylaşılan görsellerle birlikte metin mesajlarına 
yer verirken, kişisel içerikli olarak kodlanan paylaşımlarda ise mesajların olmadı
çekmektedir. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi içerikli paylaşımlar da bulunmuş olması 
seçmeniyle iletişime geçerek seçmeninin oy tercihine etki etmeyi amaçladığı değerlendirilmiştir. 

 Harekete Geçirme Toplam 

 F % F % 

83,3 2 16,6 12 100 

76,1 5 23,8 21 100 

61,7 13 38,2 34 100 

Tablo 5’de siyasi liderlerin Instagramı stratejik kullanımlarına yönelik bilgiler incelendiğinde, üç 
“bilgi yayınlama” bağlamında 

kullandıkları değerlendirilmiştir. Instagramı “bilgi yayınlama” amacıyla en çok kullanan lider 12 
gönderiden 10’u ile (% 83,3) Recep Tayyip Erdoğan iken, Binali Yıldırım’ın 21 gönderisinden 16’sı 

de 34 gönderisinden 21’i (%61,7) bilgi yayınlama içeriklidir.    Ancak 
Devlet Bahçeli’nin seçmeni “harekete geçirme” bağlamında değerlendirilecek gönderileri diğer 
liderlere göre daha fazla olduğu da dikkat çekmektedir. Bir diğer ifadeyle siyasal iletişim bağlamında 
Devlet Bahçeli’nin Instagramı seçmeni “harekete geçirme” anlamında diğer iki lidere göre daha 

Bu çalışmada üç siyasi liderin 2017 Halkoylaması kampanya sürecinde paylaştıkları Instagram 
“siyasi, ekonomik, toplumsal, dini, kişisel, faaliyet, seçmeni harekete geçirme ve bilgi 

Türk siyasi liderlerinin; Instagramı siyasal kampanya sürecinde kullandığı ancak düzenli zaman 
aralıklarında paylaşım yapmadıkları, daha çok toplumsal, siyasi ve kişisel içerikli paylaşımlar için 
kullandıkları, daha çok bilgi yayınlama amaçlı kullandıkları, hashtag özelliğinin ise en çok Devlet 

Liderler arasında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’ın en çok toplumsal içerikli gönderilere 
önem verdikleri ve Instagramı toplumsal paylaşım amaçlı kullanmayı tercih ettikleri, Devlet 

nstagramı siyasi mesajlar vermek için 

Recep Tayyip Erdoğan toplumsal içerikli gönderilerde paylaşılan görsellerle birlikte metin mesajlarına 
yer verirken, kişisel içerikli olarak kodlanan paylaşımlarda ise mesajların olmadığı dikkat 
çekmektedir. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi içerikli paylaşımlar da bulunmuş olması 
seçmeniyle iletişime geçerek seçmeninin oy tercihine etki etmeyi amaçladığı değerlendirilmiştir.  
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Binali Yıldırım gönderilerin çoğunluğunda fotoğrafa ilişk
anlamını güçlendirmek ve hedef kitleyle kurulacak iletişimi yazılı metinle pekiştirmek istediği yorumu 
yapılmıştır. Paylaşılan bu fotoğraf ve mesajlarla vatandaşa olumlu mesajlar vermek istediği de 
belirtilmelidir. 

Devlet Bahçeli siyasi içerikli paylaşımlarında miting alanlarında çekilmiş fotoğraflar ve mitinglerin 
yer ve zamanını duyuran görselleri de paylaşarak, bunlarla seçmenini tercih konusunda sürekli motive 
ettiği ve kararlılıkla bunu dile getirdiği ifade 

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin kişisel paylaşımlara da önem vermesi siyasi 
kimliğinin yanında özel hayatıyla da Instagram da yer aldığını göstermektedir.

Instagramın özellikle genç nüfus arasında popüler olması, Türkiye’de e
ortamları arasında yer alması, yapılan araştırmalarda da sosyal medyada görsel paylaşımların 
kullanıcılar tarafından daha çok önemseniyor olması görselliği ön planda tutan bu sosyal medya 
ortamının siyasiler tarafından da daha

Böylece, Instagramda görünürlüğü ve ulaşılmak istenen hedef kitleyi artırmak adına önemli bir yol 
olan hashtaglerin siyasi liderler tarafından daha verimli kullanılması ve düzenli aralıklarla gönderi 
paylaşmanın önemli olduğu ifade edilmelidir. Özellikle siyasal kampanya sürecinde ve diğer 
zamanlarda da liderlerin siyasi içerikli paylaşımlara daha çok önem vermeleri gerektiği de ifade 
edilmelidir. 
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Binali Yıldırım gönderilerin çoğunluğunda fotoğrafa ilişkin mesajlara yer vermiştir. Böylece görselin 
anlamını güçlendirmek ve hedef kitleyle kurulacak iletişimi yazılı metinle pekiştirmek istediği yorumu 
yapılmıştır. Paylaşılan bu fotoğraf ve mesajlarla vatandaşa olumlu mesajlar vermek istediği de 

Devlet Bahçeli siyasi içerikli paylaşımlarında miting alanlarında çekilmiş fotoğraflar ve mitinglerin 
yer ve zamanını duyuran görselleri de paylaşarak, bunlarla seçmenini tercih konusunda sürekli motive 
ettiği ve kararlılıkla bunu dile getirdiği ifade edilebilir.  

Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin kişisel paylaşımlara da önem vermesi siyasi 
kimliğinin yanında özel hayatıyla da Instagram da yer aldığını göstermektedir. 

Instagramın özellikle genç nüfus arasında popüler olması, Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya 
ortamları arasında yer alması, yapılan araştırmalarda da sosyal medyada görsel paylaşımların 
kullanıcılar tarafından daha çok önemseniyor olması görselliği ön planda tutan bu sosyal medya 
ortamının siyasiler tarafından da daha çok önemsenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır.  

Böylece, Instagramda görünürlüğü ve ulaşılmak istenen hedef kitleyi artırmak adına önemli bir yol 
olan hashtaglerin siyasi liderler tarafından daha verimli kullanılması ve düzenli aralıklarla gönderi 

anın önemli olduğu ifade edilmelidir. Özellikle siyasal kampanya sürecinde ve diğer 
zamanlarda da liderlerin siyasi içerikli paylaşımlara daha çok önem vermeleri gerektiği de ifade 
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Özet 

Ahmet Büke tarafından yazılan çocuk kitabı cinsiyetçiliğin inşa sürecine bir alternatiftir. Büke’nin 
kitabının ana karakteri Zeyno ve babası, toplumsal cinsiyet rolleri açısından tartışılacaktır. Bu kitapta 
klasik aile rolleri terk edilmiştir. Baba, çocuğun büyüme süreci ile yakından ilgilenmektedir. Annenin ev 
içi rollerini baba üstlenmiştir. Baba karakteri astronot olmak isteyen eşini desteklemektedir. Bu anlamda, 
eril iktidarın seslendiği erkek imgesi ile uyuşmamaktadır. Bu ç
alternatifini Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabı özelinde tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyetçilik, cinsiyet, çocuk, çocuk edebiyatı.

Reversal of Gender Roles in Children's Literature "Eyvah Babam 

Abstract 

The children's book written by Ahmet Büke is an alternative
character Zeyno and his father will be discussed in terms of gender
roles have been abandoned. The 
took over the domestic roles of the
this sense, the masculine does not coincide
discuss alternative sexism codes in the
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GİRİŞ 

Bir. Çocukların hayatlarına görsel imgelerle olduğu kadar zihinsel imgelerle de yaklaşan çocuk 
edebiyatı ürünleri oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu alanda cinsiyetçiliğin yeniden inşa 
edilmesine dair çalışmalar görülmektedir. Bununla beraber bu çalışma
tersinden okumamıza imkan sağlamaktadır. Bir diğer ifade ile toplumsal cinsiyet rollerinin tersine 
dönmesine tanık olmaktayız kitapta. Metin analizinin yapılacağı çalışmada sözler kadar resimler ve 
renkler de bu bağlamda değerlendirmeye alınacaktır. Genel itibariyle toplumsal cinsiyet rolleri üzerine 
yapılan çalışmalarda cinsiyetçilik bağlamında değerlendirilen kitaplar, çizgi film veya filmlere dair 
çalışmalara sıkça denk geliyoruz. Bu çalışma toplumsal cinsiyet rollerinin tersine 
anlamında bizlere bir örnek vermektedir. Hem yazarının erkek olması, hem de baba figürünün 
hikayeye konu olan kısmıyla bu rolleri tersine çevirmesi çalışmada dikkat çekici noktadır. Küçük bir 
ayrıntıyı da belirtmek gerekiyor, yazarla yapılan röp
küçük de olsa ipuçları vermektedir. Her ne kadar yazarı oldukça sakınık davransa ve bu konuları 
alandaki araştırmacılara bıraktığını ifade etse de, “Baba olmanın en güzel yanı nedir?” şeklindeki 
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Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Tersine Çevrilmesi: 
Eyvah Babam Şiir Yazıyor 

Uzman, Kocaeli Üniversitesi, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Türkiye,

Ahmet Büke tarafından yazılan çocuk kitabı cinsiyetçiliğin inşa sürecine bir alternatiftir. Büke’nin 
kitabının ana karakteri Zeyno ve babası, toplumsal cinsiyet rolleri açısından tartışılacaktır. Bu kitapta 

terk edilmiştir. Baba, çocuğun büyüme süreci ile yakından ilgilenmektedir. Annenin ev 
içi rollerini baba üstlenmiştir. Baba karakteri astronot olmak isteyen eşini desteklemektedir. Bu anlamda, 
eril iktidarın seslendiği erkek imgesi ile uyuşmamaktadır. Bu çalışmadaki amaç; cinsiyetçilik kodlarının 
alternatifini Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabı özelinde tartışmaktır. 

Cinsiyetçilik, cinsiyet, çocuk, çocuk edebiyatı. 

Reversal of Gender Roles in Children's Literature "Eyvah Babam 
Büyüdü" 

by Ahmet Büke is an alternative to the construction of sexism. Büke's main 
will be discussed in terms of gender roles. In this book, classical
 father is closely involved with the growth process of the 

roles of the mother. Father supports his wife who wants to become an astronaut. In
does not coincide with the male image of power. The purpose of this
codes in the book of the ‘Eyvah Babam Şiir Yazıyor’. 

nder, child, children literature. 

Bir. Çocukların hayatlarına görsel imgelerle olduğu kadar zihinsel imgelerle de yaklaşan çocuk 
edebiyatı ürünleri oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu alanda cinsiyetçiliğin yeniden inşa 
edilmesine dair çalışmalar görülmektedir. Bununla beraber bu çalışmaya konu olan kitap olayı 
tersinden okumamıza imkan sağlamaktadır. Bir diğer ifade ile toplumsal cinsiyet rollerinin tersine 
dönmesine tanık olmaktayız kitapta. Metin analizinin yapılacağı çalışmada sözler kadar resimler ve 

rmeye alınacaktır. Genel itibariyle toplumsal cinsiyet rolleri üzerine 
yapılan çalışmalarda cinsiyetçilik bağlamında değerlendirilen kitaplar, çizgi film veya filmlere dair 
çalışmalara sıkça denk geliyoruz. Bu çalışma toplumsal cinsiyet rollerinin tersine 
anlamında bizlere bir örnek vermektedir. Hem yazarının erkek olması, hem de baba figürünün 
hikayeye konu olan kısmıyla bu rolleri tersine çevirmesi çalışmada dikkat çekici noktadır. Küçük bir 
ayrıntıyı da belirtmek gerekiyor, yazarla yapılan röportaj da (Doğan-oğlaklara kitaplar, 2017) elimize 
küçük de olsa ipuçları vermektedir. Her ne kadar yazarı oldukça sakınık davransa ve bu konuları 
alandaki araştırmacılara bıraktığını ifade etse de, “Baba olmanın en güzel yanı nedir?” şeklindeki 
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kitabının ana karakteri Zeyno ve babası, toplumsal cinsiyet rolleri açısından tartışılacaktır. Bu kitapta 

terk edilmiştir. Baba, çocuğun büyüme süreci ile yakından ilgilenmektedir. Annenin ev 
içi rollerini baba üstlenmiştir. Baba karakteri astronot olmak isteyen eşini desteklemektedir. Bu anlamda, 
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rmeye alınacaktır. Genel itibariyle toplumsal cinsiyet rolleri üzerine 
yapılan çalışmalarda cinsiyetçilik bağlamında değerlendirilen kitaplar, çizgi film veya filmlere dair 
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soruya; “Kız babası olmak daha ne olsun” demesi bile başlı başına toplumdaki cinsiyetçiliği pekiştirici 
genel kanının karşısında yer aldığını göstermektedir.  

Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan ve 2017 Eylül ayında piyasaya sürülen kitap alışılagelmiş 
söylemlerin dışındaki varlığı ile dikkat çekmektedir. Kitap tanıtımlarında ve bu tanıtımlara yapılan 
yorumlarda en çok dikkat çeken husus kadın erkek rollerinin farklı sunulması olarak açıklanmaktadır. 
Çalışmada amaçlanan toplumsal cinsiyet rollerini tersine 
olduğudur. Biyolojik gerçekliğe yapılan vurgunun dışında toplumsal olarak inşa edilen ve kadının 
değersizleştirilmesi olarak ifade edilen kavram bu çalışma özelinde tekrar gözden geçirilecektir. 

1. Cinsiyetçilik Tartışmaları  

Kadın ve erkek üzerine düşünmek toplumsal cinsiyet kavramından bağımsız değildir. Dolayısıyla 
1980’lere kadar olan süreçte toplumsal cinsiyet olarak tanımlanan ve kadın erkek ayrımındaki 
eşitsizliğe vurgu yapan kavram bu tarihten sonra cinsiyetç
kullanılmaktadır (Butler, 2008: 93). Biyolojik farklılık dışında kültürel olarak yüklenen ve bir anlamda 
gündelik hayatın hemen her noktasında yeniden inşa edilen cinsiyetçilik ile ilgili tartışmalarda bu 
çalışmada sürecin ve cinsiyetçiliğin bir inşa olduğu ve toplumsal pratiklerce üretildiği görüşü 
benimsenmektedir. Bir cinsiyete tabi olmanın belirli eşitsizlikleri ve olumsuz algıları taşıdığı gerçeği 
adaletin de eşit bir şekilde paylaşılmadığının göstergesidir. Elimizdeki ki
tarafından bakma imkanı görülmektedir. 

Gerek feminist teoriler gerekse cinsiyetçilik üzerine yapılan araştırmalar kadına dair yapılan eşitsiz 
uygulamalardan hareket etmekte ve bu gruba yönelik sorgu ve yorumlarda bulunmaktadır. Ancak 
üzerinde düşünüp konuşulan kadınların farklı tarihsel, ekonom
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda toplumdan topluma, kültürden kültüre değişen olaylar 
karşısında o toplumun pek çok dinamiğini göz önünde bulundurarak, yaşananların anlaşılması ve 
homojen bir grup olarak “kadın”lardan bahsetmenin zorluğunun farkında olarak hareket etmek 
gerekmektedir. Kadınlar kelimesinin homojen olduğu yanılgısından uzaklaşarak belirli noktalarda aynı 
sorunları yaşayan bir grup olduğu ancak eril iktidar karşısında aleyhte uygulamalara maru
noktasında ortak paydada olup bu paydada sorunlarının çeşitlendiğini söylemek gerekmektedir. Bu 
ortak payda bir anlamda Aksu Bora’nın da belirttiği gibi negatif ortaklık (Bora, 2010: 48
üzerinden ortaya konulmakta ve feministlerce buralardan po
feministlerin görüş ayrılığına düştüğü bir diğer konu da budur. Liberal feministler kadınları çoğul bir 
tanımlama olarak ele alırken, radikal feministler ise kadını kollektif bir bütünün parçası olarak ele 
almaktadırlar. Bir toplum yaratısı olarak kadını ele alan radikal feministlerin bu yorumuna liberal 
feministler şiddetle karşı çıkmaktadırlar (MacKinnon, 2003: 60

Meseleye gündelik hayatın hemen her alanında ve farkında olarak/olmayarak tekrar eden davranışl
toplamı bağlamında da bakmakta fayda görülmektedir. 
ilişkiler ağını değil aynı zamanda otorite ilişkilerini, iktidar yapılanmalarını ve dolayısıyla devlet birey 
arasındaki ilişkileri de görmemizi sağlayan (Çakı
çıkmamakta toplumun hemen her kademesinde üretilmektedir. Çoklu bileşenleriyle cinsiyetçilik 
tartışması iktidarın ve gücün nerde göründüğünü de göstermektedir. Kültürel olarak inşa edilen 
kavram biyolojik farklılığın dışında ve farklı pratiklerde kendini var ettiği sürece toplumun tüm 
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ız babası olmak daha ne olsun” demesi bile başlı başına toplumdaki cinsiyetçiliği pekiştirici 
genel kanının karşısında yer aldığını göstermektedir.   

Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan ve 2017 Eylül ayında piyasaya sürülen kitap alışılagelmiş 
lemlerin dışındaki varlığı ile dikkat çekmektedir. Kitap tanıtımlarında ve bu tanıtımlara yapılan 

yorumlarda en çok dikkat çeken husus kadın erkek rollerinin farklı sunulması olarak açıklanmaktadır. 
Çalışmada amaçlanan toplumsal cinsiyet rollerini tersine çeviren kitabın hangi açılardan buna sebep 
olduğudur. Biyolojik gerçekliğe yapılan vurgunun dışında toplumsal olarak inşa edilen ve kadının 
değersizleştirilmesi olarak ifade edilen kavram bu çalışma özelinde tekrar gözden geçirilecektir. 

Kadın ve erkek üzerine düşünmek toplumsal cinsiyet kavramından bağımsız değildir. Dolayısıyla 
1980’lere kadar olan süreçte toplumsal cinsiyet olarak tanımlanan ve kadın erkek ayrımındaki 
eşitsizliğe vurgu yapan kavram bu tarihten sonra cinsiyetçilik olarak daha yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Butler, 2008: 93). Biyolojik farklılık dışında kültürel olarak yüklenen ve bir anlamda 
gündelik hayatın hemen her noktasında yeniden inşa edilen cinsiyetçilik ile ilgili tartışmalarda bu 

cinsiyetçiliğin bir inşa olduğu ve toplumsal pratiklerce üretildiği görüşü 
benimsenmektedir. Bir cinsiyete tabi olmanın belirli eşitsizlikleri ve olumsuz algıları taşıdığı gerçeği 
adaletin de eşit bir şekilde paylaşılmadığının göstergesidir. Elimizdeki kitapta ise bu algıların karşı 
tarafından bakma imkanı görülmektedir.  

Gerek feminist teoriler gerekse cinsiyetçilik üzerine yapılan araştırmalar kadına dair yapılan eşitsiz 
uygulamalardan hareket etmekte ve bu gruba yönelik sorgu ve yorumlarda bulunmaktadır. Ancak 
üzerinde düşünüp konuşulan kadınların farklı tarihsel, ekonomik, kültürel ve politik geçmişleri olduğu 
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bağlamda toplumdan topluma, kültürden kültüre değişen olaylar 
karşısında o toplumun pek çok dinamiğini göz önünde bulundurarak, yaşananların anlaşılması ve 

kadın”lardan bahsetmenin zorluğunun farkında olarak hareket etmek 
gerekmektedir. Kadınlar kelimesinin homojen olduğu yanılgısından uzaklaşarak belirli noktalarda aynı 
sorunları yaşayan bir grup olduğu ancak eril iktidar karşısında aleyhte uygulamalara maru
noktasında ortak paydada olup bu paydada sorunlarının çeşitlendiğini söylemek gerekmektedir. Bu 
ortak payda bir anlamda Aksu Bora’nın da belirttiği gibi negatif ortaklık (Bora, 2010: 48
üzerinden ortaya konulmakta ve feministlerce buralardan politika üretilmektedir. Radikal ve liberal 
feministlerin görüş ayrılığına düştüğü bir diğer konu da budur. Liberal feministler kadınları çoğul bir 
tanımlama olarak ele alırken, radikal feministler ise kadını kollektif bir bütünün parçası olarak ele 

ırlar. Bir toplum yaratısı olarak kadını ele alan radikal feministlerin bu yorumuna liberal 
feministler şiddetle karşı çıkmaktadırlar (MacKinnon, 2003: 60-61).  

Meseleye gündelik hayatın hemen her alanında ve farkında olarak/olmayarak tekrar eden davranışl
toplamı bağlamında da bakmakta fayda görülmektedir. Sadece kadın ve erkek arasındaki eşitsiz 
ilişkiler ağını değil aynı zamanda otorite ilişkilerini, iktidar yapılanmalarını ve dolayısıyla devlet birey 
arasındaki ilişkileri de görmemizi sağlayan (Çakır, 2009: 79) cinsiyetçilik tartışmaları bir anda ortaya 
çıkmamakta toplumun hemen her kademesinde üretilmektedir. Çoklu bileşenleriyle cinsiyetçilik 
tartışması iktidarın ve gücün nerde göründüğünü de göstermektedir. Kültürel olarak inşa edilen 

ojik farklılığın dışında ve farklı pratiklerde kendini var ettiği sürece toplumun tüm 

ız babası olmak daha ne olsun” demesi bile başlı başına toplumdaki cinsiyetçiliği pekiştirici 

Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan ve 2017 Eylül ayında piyasaya sürülen kitap alışılagelmiş 
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Kadın ve erkek üzerine düşünmek toplumsal cinsiyet kavramından bağımsız değildir. Dolayısıyla 
1980’lere kadar olan süreçte toplumsal cinsiyet olarak tanımlanan ve kadın erkek ayrımındaki 
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kullanılmaktadır (Butler, 2008: 93). Biyolojik farklılık dışında kültürel olarak yüklenen ve bir anlamda 
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ortak payda bir anlamda Aksu Bora’nın da belirttiği gibi negatif ortaklık (Bora, 2010: 48-49) 

litika üretilmektedir. Radikal ve liberal 
feministlerin görüş ayrılığına düştüğü bir diğer konu da budur. Liberal feministler kadınları çoğul bir 
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ırlar. Bir toplum yaratısı olarak kadını ele alan radikal feministlerin bu yorumuna liberal 

Meseleye gündelik hayatın hemen her alanında ve farkında olarak/olmayarak tekrar eden davranışların 
Sadece kadın ve erkek arasındaki eşitsiz 

ilişkiler ağını değil aynı zamanda otorite ilişkilerini, iktidar yapılanmalarını ve dolayısıyla devlet birey 
r, 2009: 79) cinsiyetçilik tartışmaları bir anda ortaya 

çıkmamakta toplumun hemen her kademesinde üretilmektedir. Çoklu bileşenleriyle cinsiyetçilik 
tartışması iktidarın ve gücün nerde göründüğünü de göstermektedir. Kültürel olarak inşa edilen 

ojik farklılığın dışında ve farklı pratiklerde kendini var ettiği sürece toplumun tüm 
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katmanları farklı ve eleştirel okumalara müsait görünmektedir. Tam da bu nedenle çocuk edebiyatına 
bu bağlamda bakmak yerinde ve önemlidir. 

Kavramsal açıdan konuya dair yapılan değerlendirmelerde feministlerden bazıları Levi
yapısalcı antropolojisini sahiplenmektedirler. Bu noktada JudithButler’in ünlü sözü «kadın doğulmaz, 
kadın olunur» bizler için de konuya toplumsal bağlamda bakma aralığı sunmaktadır. Bir di
toplumsallaşma sürecinde ve kültürel ilişkiler içinde bu eşitsizliğin pekiştirildiğini belirtmek 
gerekmektedir. Çalışmaya konu olan Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabı da bu fikirler ışığında 
değerlendirmeye alınmıştır.  

2. Özel ve Kamusal Alan Tartışmasında Mekânın Cinsiyetçiliği Yeniden İnşası 

Kadın ve erkeğin mekânda hareketi ve mekanın cinsiyeti de yine bu iki cinsin arasındaki ilişkilerden 
oluşmaktadır. Gerek karar mekanizmalarında gerekse mekanın ne şekilde kullanılacağı bu 
belirlenmişlik üzerinden devam etmektedir. Hayata gözlerini açan bireyler doğuştan getirdikleri ve 
cinslerine ait özelliklerinden dolayı belirli rol ve kalıplar içine sokulmakta ve toplumsal ilişkiler ağı bu 
şekilde oluşmaktadır. Hareketlerimizden, kullandığımız kelimelere, 
mekanı kullanımımızdan giydiklerimize kadar öğretilen bu rol ve kalıplar aracılığıyla ve sosyalleşme 
adı verilen süreçle hayatı algılamaktayız. İşte tam da bu nedenle eşitsizliğin ve adaletsizliğin kökenine 
inmek adına cinsiyetçilik tartışmalarında bu sosyalizasyon süreçlerine yakinen bakmak iktidar 
örüntülerini belirgin kılmamızı da sağlayacaktır. 

Cinsiyetçilik konusu tartışılırken bir başka öne çıkan konu da kamusal ve özel ayrımıdır. Çok genel 
ifadeyle kadının ait olduğu yerler daha özel, erkeğinki ise kamusal alana ait gösterilir. Bu da bir diğer 
taraftan erkeğin söz sahibi olduğu alanlar ile kadına bırakılan alanlar gibi düşünülebilir. Aksu Bora’nın 
kamusal alan ve özel alan ile ilgili karşılaştırması kadına biçilen rol a
göre,  “…özel alan diğerkamlığın, vericiliğin, duyguların, kabullenilmiş bir eşitsizliğin, informel 
ilişkilerin; kamu alanı ise adaletin, rasyonalitenin, sorumluluk ve hesap vermenin, eşitliğin, formel 
ilişkilerin alanı. İktidar odağı birinde baba, ötekinde devlet, birinde ‘doğal’ yasalar geçerli, ötekinde 
insanların yaptığı yasalar” (Bora, 2004: 529). Kadının ve erkeğin alanları şeklinde belirtildiğinde veya 
mekânın cinsiyetlendirilmesinde ortaya çıkan eşitsizliği yok edecek 
belirmektedir.  

Mekânın cinsiyeti denilen kavram tam da burada yerini bulmaktadır. Çünkü tam da Eser Köker’in de 
belirttiği gibi toplumun pek çok katmanında ve yapısında cinsiyetçilik kamusal alanın her noktasına 
sinmiş ve kadının özel yaşamıyla ilişkilendirilmiştir (Köker, 2004: 543). Bir başka önemli nokta ise 
kamusal özel alan ayrımlarının dışında kadının ev ve eve ait olan alanlarla sabitlemenin aslında 
kadının ezilmişliğini de özel alanla sınırlandırmak ve bir anlamda b
geldiğidir (MacKinnon, 2003, s.55).Tam da bu ve buna benzer sorunların çözümü için kadın ve kadına 
ait gösterilen tüm alanların tartışmaya açılması ve incelenmesi gerekmektedir. 

Cinsiyetlendirilmiş mekân kavramına ev üzerinden y
Townsend'dır. Townsend'in “Gendered Space?” adlı makalesinde ev kavramının üç temel özelliği 
olduğunu; bunların da kültürel ve geleneksel değerlerin üretimi, özel alan, güvenlik ve yaratıcılık ile 
kendini ifade etme ortamı şeklinde sıralandığı belirtilir. “Ev nedir?” diye sorduğunda ise bunun sadece 
bir bölge olmasının ötesinde çetrefilli ve farklı bileşenleri olan bir mekân olduğunu belirtir. Evin 
feministlere göre cinsiyetçiliğin baskın olduğu kadınların sömürüldüğü m
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katmanları farklı ve eleştirel okumalara müsait görünmektedir. Tam da bu nedenle çocuk edebiyatına 
bu bağlamda bakmak yerinde ve önemlidir.  

yapılan değerlendirmelerde feministlerden bazıları Levi
yapısalcı antropolojisini sahiplenmektedirler. Bu noktada JudithButler’in ünlü sözü «kadın doğulmaz, 
kadın olunur» bizler için de konuya toplumsal bağlamda bakma aralığı sunmaktadır. Bir di
toplumsallaşma sürecinde ve kültürel ilişkiler içinde bu eşitsizliğin pekiştirildiğini belirtmek 
gerekmektedir. Çalışmaya konu olan Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabı da bu fikirler ışığında 

ışmasında Mekânın Cinsiyetçiliği Yeniden İnşası  

Kadın ve erkeğin mekânda hareketi ve mekanın cinsiyeti de yine bu iki cinsin arasındaki ilişkilerden 
oluşmaktadır. Gerek karar mekanizmalarında gerekse mekanın ne şekilde kullanılacağı bu 

inden devam etmektedir. Hayata gözlerini açan bireyler doğuştan getirdikleri ve 
cinslerine ait özelliklerinden dolayı belirli rol ve kalıplar içine sokulmakta ve toplumsal ilişkiler ağı bu 
şekilde oluşmaktadır. Hareketlerimizden, kullandığımız kelimelere, hayallerimizden eylemlerimize, 
mekanı kullanımımızdan giydiklerimize kadar öğretilen bu rol ve kalıplar aracılığıyla ve sosyalleşme 
adı verilen süreçle hayatı algılamaktayız. İşte tam da bu nedenle eşitsizliğin ve adaletsizliğin kökenine 

etçilik tartışmalarında bu sosyalizasyon süreçlerine yakinen bakmak iktidar 
örüntülerini belirgin kılmamızı da sağlayacaktır.  

Cinsiyetçilik konusu tartışılırken bir başka öne çıkan konu da kamusal ve özel ayrımıdır. Çok genel 
erler daha özel, erkeğinki ise kamusal alana ait gösterilir. Bu da bir diğer 

taraftan erkeğin söz sahibi olduğu alanlar ile kadına bırakılan alanlar gibi düşünülebilir. Aksu Bora’nın 
kamusal alan ve özel alan ile ilgili karşılaştırması kadına biçilen rol açısından da önemlidir. Bora’ya 

…özel alan diğerkamlığın, vericiliğin, duyguların, kabullenilmiş bir eşitsizliğin, informel 
ilişkilerin; kamu alanı ise adaletin, rasyonalitenin, sorumluluk ve hesap vermenin, eşitliğin, formel 

dar odağı birinde baba, ötekinde devlet, birinde ‘doğal’ yasalar geçerli, ötekinde 
insanların yaptığı yasalar” (Bora, 2004: 529). Kadının ve erkeğin alanları şeklinde belirtildiğinde veya 
mekânın cinsiyetlendirilmesinde ortaya çıkan eşitsizliği yok edecek farklı mücadele alanları da 

Mekânın cinsiyeti denilen kavram tam da burada yerini bulmaktadır. Çünkü tam da Eser Köker’in de 
belirttiği gibi toplumun pek çok katmanında ve yapısında cinsiyetçilik kamusal alanın her noktasına 

kadının özel yaşamıyla ilişkilendirilmiştir (Köker, 2004: 543). Bir başka önemli nokta ise 
kamusal özel alan ayrımlarının dışında kadının ev ve eve ait olan alanlarla sabitlemenin aslında 
kadının ezilmişliğini de özel alanla sınırlandırmak ve bir anlamda bunu özelleştirmek anlamına 
geldiğidir (MacKinnon, 2003, s.55).Tam da bu ve buna benzer sorunların çözümü için kadın ve kadına 
ait gösterilen tüm alanların tartışmaya açılması ve incelenmesi gerekmektedir.  

Cinsiyetlendirilmiş mekân kavramına ev üzerinden yaklaşan bir başka araştırmacı da Paula
Townsend'dır. Townsend'in “Gendered Space?” adlı makalesinde ev kavramının üç temel özelliği 
olduğunu; bunların da kültürel ve geleneksel değerlerin üretimi, özel alan, güvenlik ve yaratıcılık ile 

tamı şeklinde sıralandığı belirtilir. “Ev nedir?” diye sorduğunda ise bunun sadece 
bir bölge olmasının ötesinde çetrefilli ve farklı bileşenleri olan bir mekân olduğunu belirtir. Evin 
feministlere göre cinsiyetçiliğin baskın olduğu kadınların sömürüldüğü mekân olduğu, liberallere göre 

katmanları farklı ve eleştirel okumalara müsait görünmektedir. Tam da bu nedenle çocuk edebiyatına 

yapılan değerlendirmelerde feministlerden bazıları Levi-Strauss’un 
yapısalcı antropolojisini sahiplenmektedirler. Bu noktada JudithButler’in ünlü sözü «kadın doğulmaz, 
kadın olunur» bizler için de konuya toplumsal bağlamda bakma aralığı sunmaktadır. Bir diğer ifade ile 
toplumsallaşma sürecinde ve kültürel ilişkiler içinde bu eşitsizliğin pekiştirildiğini belirtmek 
gerekmektedir. Çalışmaya konu olan Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabı da bu fikirler ışığında 

Kadın ve erkeğin mekânda hareketi ve mekanın cinsiyeti de yine bu iki cinsin arasındaki ilişkilerden 
oluşmaktadır. Gerek karar mekanizmalarında gerekse mekanın ne şekilde kullanılacağı bu 

inden devam etmektedir. Hayata gözlerini açan bireyler doğuştan getirdikleri ve 
cinslerine ait özelliklerinden dolayı belirli rol ve kalıplar içine sokulmakta ve toplumsal ilişkiler ağı bu 

hayallerimizden eylemlerimize, 
mekanı kullanımımızdan giydiklerimize kadar öğretilen bu rol ve kalıplar aracılığıyla ve sosyalleşme 
adı verilen süreçle hayatı algılamaktayız. İşte tam da bu nedenle eşitsizliğin ve adaletsizliğin kökenine 

etçilik tartışmalarında bu sosyalizasyon süreçlerine yakinen bakmak iktidar 

Cinsiyetçilik konusu tartışılırken bir başka öne çıkan konu da kamusal ve özel ayrımıdır. Çok genel 
erler daha özel, erkeğinki ise kamusal alana ait gösterilir. Bu da bir diğer 

taraftan erkeğin söz sahibi olduğu alanlar ile kadına bırakılan alanlar gibi düşünülebilir. Aksu Bora’nın 
çısından da önemlidir. Bora’ya 

…özel alan diğerkamlığın, vericiliğin, duyguların, kabullenilmiş bir eşitsizliğin, informel 
ilişkilerin; kamu alanı ise adaletin, rasyonalitenin, sorumluluk ve hesap vermenin, eşitliğin, formel 

dar odağı birinde baba, ötekinde devlet, birinde ‘doğal’ yasalar geçerli, ötekinde 
insanların yaptığı yasalar” (Bora, 2004: 529). Kadının ve erkeğin alanları şeklinde belirtildiğinde veya 

farklı mücadele alanları da 

Mekânın cinsiyeti denilen kavram tam da burada yerini bulmaktadır. Çünkü tam da Eser Köker’in de 
belirttiği gibi toplumun pek çok katmanında ve yapısında cinsiyetçilik kamusal alanın her noktasına 

kadının özel yaşamıyla ilişkilendirilmiştir (Köker, 2004: 543). Bir başka önemli nokta ise 
kamusal özel alan ayrımlarının dışında kadının ev ve eve ait olan alanlarla sabitlemenin aslında 

unu özelleştirmek anlamına 
geldiğidir (MacKinnon, 2003, s.55).Tam da bu ve buna benzer sorunların çözümü için kadın ve kadına 

aklaşan bir başka araştırmacı da Paula 
Townsend'dır. Townsend'in “Gendered Space?” adlı makalesinde ev kavramının üç temel özelliği 
olduğunu; bunların da kültürel ve geleneksel değerlerin üretimi, özel alan, güvenlik ve yaratıcılık ile 

tamı şeklinde sıralandığı belirtilir. “Ev nedir?” diye sorduğunda ise bunun sadece 
bir bölge olmasının ötesinde çetrefilli ve farklı bileşenleri olan bir mekân olduğunu belirtir. Evin 

ekân olduğu, liberallere göre 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Çocuk Araştırmaları 
  
 
kişisel özgürlüğün kalesi ve devlet otoritesinden ayrılmış özerk alan olduğu, sosyalistlere göre ise 
kollektif yaşam önündeki engel olduğu ve kapitalist sosyal ilişkilerin yeniden üretildiği alan olduğuna 
değinen Towsend ev ve aile iç içeliğine de değinir. Çalışmanın önemli bir yönü de evin alanlarının 
kadın ve erkekler tarafından nasıl kullanıldığıdır. Buna göre erkekler garaj, sığınak, bahçe alanlarını 
kendilerine ait görürken kadınlar yatak odası ve mutfakla yoğunluklu olara
bir vurguyu Graham'dan yapan Townsend kadının evde olmayı tercih etmesinin yani dışarıda vakit 
geçirmek yerine evde kalmayı istemesinin ideolojik bir tercih olduğu ve kültürel olarak aktarılmasının 
yanında bunun cinsiyetçiliği pekiştirici ve üretici bir tercih olduğunu belirtilmektedir.( Townsend, 
2015). Dolayısıyla hayatın hemen her alanında olduğu gibi kadınla özdeşleştirilen ev ile ilgili 
çalışmalar da cinsiyetçilik üzerinden oldukça aydınlatıcı veriler sağlamaktadır. Kadınla
oldukları veya sınırlandırılmış bir tercih olarak bu seçeneği seçtikleri üzerinden bir başka bakış açısı 
ise Simone de Beauvour’a göre kadınların korkmalarıdır. Kadınların hayatın pek çok noktasında 
karşılaştıkları sıkıntılı durumdan ve bunl
kullandıklarını ve buralarda sınırlı da olsa bir mutluluk ürettiklerini söylemektedir Beauviour 
(Beauviour, 1993: 13). 

Kamusal alan, özel alan kavramına tarihsel açısından bakmak günümüzde değişen ve dö
kamusal alanları anlamak açısından yararlı olacaktır. Kamusal alan kavramı çok eski zamanlara kadar 
varmaktadır. En basit ve genel anlamı ile kamuya ait olma ve kamu işlerinin yapıldığı yer olarak 
tanımlanan (TDK, 2013) kavramın çağrışımları bir
kendisine ait işlerle ilgili bir araya geldikleri alanlar olarak ifade edilen bu kavram elbette tartışmalara 
açıktır. Alanda önemli isimlerden olan JurgenHabermas’ın kamusal alan tanımlamasında tarihsel 
sürecin aktarılmasının ardından kamusal alan, 
akıl yürütme olarak belirtilir (Habermas, 2000: 57
sınıfından özellikle de erkeklere ait bir tartışma, akıl yürüt
kadınların bu alanlarda ne derece varlık gösterebildikleri sorusu üzerinden eleştirilmiştir. 

Elimizdeki kitaba bu bilgiler eşliğinde bakılmış ve mekanın kadın ve erkek tarafından ne şekilde 
deneyimlendiği de izlenmiştir.  

3. Cinsiyetçiliğin İnşasında Aile Kavramı ve Çocuk Edebiyatı

Aile; en basit anlamıyla bireyin içine doğduğu ve hayata dair ilk verileri (maddi pratikler, ideolojik 
simge ve semboller, dini öğretiler, ilk toplumsal ahlak öğretileri vb.) aldığı en küçük 
orandaki belirleyicilerden birisidir aile kurumu. Bireyin doğumundan önce bile onun dünyaya geleceği 
cinsiyeti üzerinden hazırlanır tüm sosyalizasyon süreçleri. Kız veya erkek bebek kıyafetleri, arabası, 
beşiğine kadar belirlenmiş ve genel kab
için pembe, erkekler için mavi rengin tüm eşya ve giysiler için tercih edilme sıklığı gibi). Dolayısıyla 
gözlerini açtığında etrafını algılamaya başladığında gördükleri bile toplumsal değerlerin 
uygun gördükleridir. Renklerden kıyafet seçimine süren bu süreç zamanla oyuncaklara gelir. Kadın ve 
erkeklik rolleri hangi oyuncak ile oynanacağını da belirler ve aksi durumlar çok da uygun görülmez. 
Bu somut verilere paralel olarak davranışla
kendisinden beklenenlere paraleldir. Dolayısıyla aileye doğan birey burada öğrenmeye başlar ilişkiler 
ağını. Mücadele bu kurumda kendini göstermeye başlar cinsler için. Tam da Kamla Bhasin’in de 
belirttiği gibi her kültür kendisine uygun değerler üzerinden kız ve erkekleri yetiştirir ve paket halinde 
bu rolleri benimsetir doğan bireye. Böylece toplumsal cinsiyet öğretilmeye başlar (Bhasin, 2003: 1
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kişisel özgürlüğün kalesi ve devlet otoritesinden ayrılmış özerk alan olduğu, sosyalistlere göre ise 
kollektif yaşam önündeki engel olduğu ve kapitalist sosyal ilişkilerin yeniden üretildiği alan olduğuna 

aile iç içeliğine de değinir. Çalışmanın önemli bir yönü de evin alanlarının 
kadın ve erkekler tarafından nasıl kullanıldığıdır. Buna göre erkekler garaj, sığınak, bahçe alanlarını 
kendilerine ait görürken kadınlar yatak odası ve mutfakla yoğunluklu olarak özdeşleşirler. Yine önemli 
bir vurguyu Graham'dan yapan Townsend kadının evde olmayı tercih etmesinin yani dışarıda vakit 
geçirmek yerine evde kalmayı istemesinin ideolojik bir tercih olduğu ve kültürel olarak aktarılmasının 

pekiştirici ve üretici bir tercih olduğunu belirtilmektedir.( Townsend, 
2015). Dolayısıyla hayatın hemen her alanında olduğu gibi kadınla özdeşleştirilen ev ile ilgili 
çalışmalar da cinsiyetçilik üzerinden oldukça aydınlatıcı veriler sağlamaktadır. Kadınla
oldukları veya sınırlandırılmış bir tercih olarak bu seçeneği seçtikleri üzerinden bir başka bakış açısı 
ise Simone de Beauvour’a göre kadınların korkmalarıdır. Kadınların hayatın pek çok noktasında 
karşılaştıkları sıkıntılı durumdan ve bunlara karşı çıkmaktan korkup bir çeşit sığınak gibi evi 
kullandıklarını ve buralarda sınırlı da olsa bir mutluluk ürettiklerini söylemektedir Beauviour 

Kamusal alan, özel alan kavramına tarihsel açısından bakmak günümüzde değişen ve dö
kamusal alanları anlamak açısından yararlı olacaktır. Kamusal alan kavramı çok eski zamanlara kadar 
varmaktadır. En basit ve genel anlamı ile kamuya ait olma ve kamu işlerinin yapıldığı yer olarak 
tanımlanan (TDK, 2013) kavramın çağrışımları birbirinden farklı noktalara varmaktadır. Halkın 
kendisine ait işlerle ilgili bir araya geldikleri alanlar olarak ifade edilen bu kavram elbette tartışmalara 
açıktır. Alanda önemli isimlerden olan JurgenHabermas’ın kamusal alan tanımlamasında tarihsel 

aktarılmasının ardından kamusal alan, kamu yararı öncülünde özgürleşimci, edebi ve siyasal 
akıl yürütme olarak belirtilir (Habermas, 2000: 57-284). Habermas’ın anlattığı ve daha ziyade burjuva 
sınıfından özellikle de erkeklere ait bir tartışma, akıl yürütme ve biraya gelme mekanı feministlerce 
kadınların bu alanlarda ne derece varlık gösterebildikleri sorusu üzerinden eleştirilmiştir. 

Elimizdeki kitaba bu bilgiler eşliğinde bakılmış ve mekanın kadın ve erkek tarafından ne şekilde 

Cinsiyetçiliğin İnşasında Aile Kavramı ve Çocuk Edebiyatı 

Aile; en basit anlamıyla bireyin içine doğduğu ve hayata dair ilk verileri (maddi pratikler, ideolojik 
simge ve semboller, dini öğretiler, ilk toplumsal ahlak öğretileri vb.) aldığı en küçük 
orandaki belirleyicilerden birisidir aile kurumu. Bireyin doğumundan önce bile onun dünyaya geleceği 
cinsiyeti üzerinden hazırlanır tüm sosyalizasyon süreçleri. Kız veya erkek bebek kıyafetleri, arabası, 
beşiğine kadar belirlenmiş ve genel kabul edilmiş renkler sunulur örneğin doğacak bireylere (kızlar 
için pembe, erkekler için mavi rengin tüm eşya ve giysiler için tercih edilme sıklığı gibi). Dolayısıyla 
gözlerini açtığında etrafını algılamaya başladığında gördükleri bile toplumsal değerlerin 
uygun gördükleridir. Renklerden kıyafet seçimine süren bu süreç zamanla oyuncaklara gelir. Kadın ve 
erkeklik rolleri hangi oyuncak ile oynanacağını da belirler ve aksi durumlar çok da uygun görülmez. 
Bu somut verilere paralel olarak davranışlar, ebeveynlerin çocuklara yaklaşımı da toplumun 
kendisinden beklenenlere paraleldir. Dolayısıyla aileye doğan birey burada öğrenmeye başlar ilişkiler 
ağını. Mücadele bu kurumda kendini göstermeye başlar cinsler için. Tam da Kamla Bhasin’in de 

bi her kültür kendisine uygun değerler üzerinden kız ve erkekleri yetiştirir ve paket halinde 
bu rolleri benimsetir doğan bireye. Böylece toplumsal cinsiyet öğretilmeye başlar (Bhasin, 2003: 1

kişisel özgürlüğün kalesi ve devlet otoritesinden ayrılmış özerk alan olduğu, sosyalistlere göre ise 
kollektif yaşam önündeki engel olduğu ve kapitalist sosyal ilişkilerin yeniden üretildiği alan olduğuna 

aile iç içeliğine de değinir. Çalışmanın önemli bir yönü de evin alanlarının 
kadın ve erkekler tarafından nasıl kullanıldığıdır. Buna göre erkekler garaj, sığınak, bahçe alanlarını 

k özdeşleşirler. Yine önemli 
bir vurguyu Graham'dan yapan Townsend kadının evde olmayı tercih etmesinin yani dışarıda vakit 
geçirmek yerine evde kalmayı istemesinin ideolojik bir tercih olduğu ve kültürel olarak aktarılmasının 

pekiştirici ve üretici bir tercih olduğunu belirtilmektedir.( Townsend, 
2015). Dolayısıyla hayatın hemen her alanında olduğu gibi kadınla özdeşleştirilen ev ile ilgili 
çalışmalar da cinsiyetçilik üzerinden oldukça aydınlatıcı veriler sağlamaktadır. Kadınların neden evde 
oldukları veya sınırlandırılmış bir tercih olarak bu seçeneği seçtikleri üzerinden bir başka bakış açısı 
ise Simone de Beauvour’a göre kadınların korkmalarıdır. Kadınların hayatın pek çok noktasında 

ara karşı çıkmaktan korkup bir çeşit sığınak gibi evi 
kullandıklarını ve buralarda sınırlı da olsa bir mutluluk ürettiklerini söylemektedir Beauviour 

Kamusal alan, özel alan kavramına tarihsel açısından bakmak günümüzde değişen ve dönüşen yeni 
kamusal alanları anlamak açısından yararlı olacaktır. Kamusal alan kavramı çok eski zamanlara kadar 
varmaktadır. En basit ve genel anlamı ile kamuya ait olma ve kamu işlerinin yapıldığı yer olarak 

birinden farklı noktalara varmaktadır. Halkın 
kendisine ait işlerle ilgili bir araya geldikleri alanlar olarak ifade edilen bu kavram elbette tartışmalara 
açıktır. Alanda önemli isimlerden olan JurgenHabermas’ın kamusal alan tanımlamasında tarihsel 

kamu yararı öncülünde özgürleşimci, edebi ve siyasal 
284). Habermas’ın anlattığı ve daha ziyade burjuva 

me ve biraya gelme mekanı feministlerce 
kadınların bu alanlarda ne derece varlık gösterebildikleri sorusu üzerinden eleştirilmiştir.  

Elimizdeki kitaba bu bilgiler eşliğinde bakılmış ve mekanın kadın ve erkek tarafından ne şekilde 

Aile; en basit anlamıyla bireyin içine doğduğu ve hayata dair ilk verileri (maddi pratikler, ideolojik 
simge ve semboller, dini öğretiler, ilk toplumsal ahlak öğretileri vb.) aldığı en küçük ancak önemli 
orandaki belirleyicilerden birisidir aile kurumu. Bireyin doğumundan önce bile onun dünyaya geleceği 
cinsiyeti üzerinden hazırlanır tüm sosyalizasyon süreçleri. Kız veya erkek bebek kıyafetleri, arabası, 

ul edilmiş renkler sunulur örneğin doğacak bireylere (kızlar 
için pembe, erkekler için mavi rengin tüm eşya ve giysiler için tercih edilme sıklığı gibi). Dolayısıyla 
gözlerini açtığında etrafını algılamaya başladığında gördükleri bile toplumsal değerlerin kendisi için 
uygun gördükleridir. Renklerden kıyafet seçimine süren bu süreç zamanla oyuncaklara gelir. Kadın ve 
erkeklik rolleri hangi oyuncak ile oynanacağını da belirler ve aksi durumlar çok da uygun görülmez. 

r, ebeveynlerin çocuklara yaklaşımı da toplumun 
kendisinden beklenenlere paraleldir. Dolayısıyla aileye doğan birey burada öğrenmeye başlar ilişkiler 
ağını. Mücadele bu kurumda kendini göstermeye başlar cinsler için. Tam da Kamla Bhasin’in de 

bi her kültür kendisine uygun değerler üzerinden kız ve erkekleri yetiştirir ve paket halinde 
bu rolleri benimsetir doğan bireye. Böylece toplumsal cinsiyet öğretilmeye başlar (Bhasin, 2003: 1-2). 
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İşte bu öğretme sürecinde, simgeler, semboller gibi benzer 
olması veya dişil olarak kabul edilmesi de bu sosyalizasyon süreçleriyle paralel ilerlemektedir. 
Yaşamın tüm alanlarını kaplayan ve tüm davranışlarımızda etkisi olan bu sosyalleşme süreçleri hayatı 
ve kendimizi algılamamızı da etkilemektedir. Aileye bu anlamda bakacak olursak cinsiyet 
ayrımcılığının öğrenildiği ilk kurum ve ataerkil düzenin oluşturucusu olarak görmek (MacKinnon, 
2003: 69) ve bu anlamda gereken ilgiyi bu ilk ve önemli kuruma yöneltmek eşitsizliğin v
nasıl inşa edildiğini görmek anlamında önemli olacaktır. Yine bu kitap örneğinde olduğu gibi bu 
eşitsizliğin tersine okumasına elverişlidir ve açıklamalar. 

Aile içinde başlayan bu öğrenme süreci kadınlar kadar erkekler için de sorunlu olabi
iktidarın hemen her durumda bir tarafında olmaları ve çoğunlukla da iktidarını kadın üzerinden 
sabitleyen bir durumu yaşamaları onlar açısından düşünüldüğünde de sıkıntılara sebep olmaktadır. 
Oldukça basit gibi görünen ve kullanımı esnasınd
haritalarımızın oluştuğu ve dile geldiği alanlardır. 
aksine onlarla sürekli ilişki halinde ve besleyicidir. Burada verilen veya benimsetilen değerler sırasıyla 
okul ve diğer kurumlarda kendini tekrar etmektedir. Dolayısıyla aile hem toplumun bir parçası hem de 
yaratıcısı görevindedir, toplumdan aldığını çocuğuna verir ve onu topluma katarak toplumu ve 
toplumsal değerleri besler. Neil Postman’ın da belirttiği gibi çoc
(Postman, 1995: 7) ve tam da bu nedenle kendisine sunulan ile hayatı algılamaktadır. Çocuk 
edebiyatına bakarken de toplumsal bir yansımanın çocukluğun hayatında nasıl yer alacağı konusu 
önem taşımaktadır. Kadın ve erkeklik roll
aktarılmaktadır. Kitabın kurgulanmasında kadının ve erkeğin görevleri, sözleri ve davranışlarının nasıl 
yerleştirildiği de bu anlamda ayrıca önem taşımaktadır. 

Çocuk edebiyatı denildiğinde çok geniş bir al
farklı yerlerinde kültürel özellikler gösterse de genel olarak toplumsal değerleri yeni nesillere aktarma 
gibi işlevi uzun süre hepsi taşımıştır/taşımaktadır. Konuyla ilgili P. W. Musgrave da aslında ç
edebiyatının kültürel bir aktarım alanı olduğunu ifade etmektedir (Musgrave, 2014: 7). Dolayısıyla bu 
dönemde çocuklara sunulan kitapların cinsiyet rollerini pekiştirmede veya cinsiyetçiliği inşada nasıl 
bir değer sistemi sunduğu önemlidir. Eyvah Baba
alternatif oluşturmaktadır. Aynı zamanda mekan ve mekanın kullanımı da bu anlamda önemlidir. 

Çocuğun eğitilebilir olduğu ve bu bağlamda çocuk edebiyatının önemli ve büyük bir role sahip olduğu 
vurgusu eğitim bilimcilerce sıkça yinelenmektedir. Onlardan bir tanesi de Sedat Sever’dir. Sever bu 
alandaki yayınların niteliksel yönlerine dikkat çekmekte
ve gelişimine uygunluğunu değerlendirmeye almaktadır (Sever, 2008).

4. Eyvah Babam Şiir Yazıyor Kitabında Mekân ve Cinsiyetçilik 

Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabında az önce bahsi geçen bilgiler açısında bir değerlendirme 
yapıldığında babanın mutfakta çok vakit geçirdiği görülmektedir. Hatta ilk sayfalardan itibaren eski 
resimleri inceleyen Zeyno (evin tek ve kız çocuğu) babasını mutf
görmektedir. Zeyno’nun şu sözleri önemlidir: «…mutfakta çekildikleri fotoğrafları var. Babam 
hepsinde önlüklü… ya bulaşık yıkıyor ya da elinde bıçak, gözü yaşlı, soğan doğruyor. Annem, elleri 
kolları kitaplarla doluyken, gülümseyerek bakmış» (Büke, 2017: 5). Baba figürü mutfakta ve evin 
içinde sıkça anlatılıyor ve resmediliyor. Baba mutfakta vakit geçirmenin ötesinde mutlu olunan 
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İşte bu öğretme sürecinde, simgeler, semboller gibi benzer şeyler devreye girmektedir. Bir şeyin eril 
olması veya dişil olarak kabul edilmesi de bu sosyalizasyon süreçleriyle paralel ilerlemektedir. 
Yaşamın tüm alanlarını kaplayan ve tüm davranışlarımızda etkisi olan bu sosyalleşme süreçleri hayatı 

gılamamızı da etkilemektedir. Aileye bu anlamda bakacak olursak cinsiyet 
ayrımcılığının öğrenildiği ilk kurum ve ataerkil düzenin oluşturucusu olarak görmek (MacKinnon, 
2003: 69) ve bu anlamda gereken ilgiyi bu ilk ve önemli kuruma yöneltmek eşitsizliğin v
nasıl inşa edildiğini görmek anlamında önemli olacaktır. Yine bu kitap örneğinde olduğu gibi bu 
eşitsizliğin tersine okumasına elverişlidir ve açıklamalar.  

Aile içinde başlayan bu öğrenme süreci kadınlar kadar erkekler için de sorunlu olabi
iktidarın hemen her durumda bir tarafında olmaları ve çoğunlukla da iktidarını kadın üzerinden 
sabitleyen bir durumu yaşamaları onlar açısından düşünüldüğünde de sıkıntılara sebep olmaktadır. 
Oldukça basit gibi görünen ve kullanımı esnasında üzerinde durulmayan bu ayrımlar tam da zihin 
haritalarımızın oluştuğu ve dile geldiği alanlardır. Aile toplumun diğer kurumlarından ayrı değil, 
aksine onlarla sürekli ilişki halinde ve besleyicidir. Burada verilen veya benimsetilen değerler sırasıyla 

l ve diğer kurumlarda kendini tekrar etmektedir. Dolayısıyla aile hem toplumun bir parçası hem de 
yaratıcısı görevindedir, toplumdan aldığını çocuğuna verir ve onu topluma katarak toplumu ve 

Postman’ın da belirttiği gibi çocukluk toplumsal bir kurgudur 
(Postman, 1995: 7) ve tam da bu nedenle kendisine sunulan ile hayatı algılamaktadır. Çocuk 
edebiyatına bakarken de toplumsal bir yansımanın çocukluğun hayatında nasıl yer alacağı konusu 
önem taşımaktadır. Kadın ve erkeklik rolleri kıyafetler, renkler, simgeler aracılığıyla da 
aktarılmaktadır. Kitabın kurgulanmasında kadının ve erkeğin görevleri, sözleri ve davranışlarının nasıl 
yerleştirildiği de bu anlamda ayrıca önem taşımaktadır.  

Çocuk edebiyatı denildiğinde çok geniş bir alan karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca genel olarak dünyanın 
farklı yerlerinde kültürel özellikler gösterse de genel olarak toplumsal değerleri yeni nesillere aktarma 
gibi işlevi uzun süre hepsi taşımıştır/taşımaktadır. Konuyla ilgili P. W. Musgrave da aslında ç
edebiyatının kültürel bir aktarım alanı olduğunu ifade etmektedir (Musgrave, 2014: 7). Dolayısıyla bu 
dönemde çocuklara sunulan kitapların cinsiyet rollerini pekiştirmede veya cinsiyetçiliği inşada nasıl 
bir değer sistemi sunduğu önemlidir. Eyvah Babam Şiir Yazıyor klasik rolleri terk etmesi anlamında 
alternatif oluşturmaktadır. Aynı zamanda mekan ve mekanın kullanımı da bu anlamda önemlidir. 

Çocuğun eğitilebilir olduğu ve bu bağlamda çocuk edebiyatının önemli ve büyük bir role sahip olduğu 
vurgusu eğitim bilimcilerce sıkça yinelenmektedir. Onlardan bir tanesi de Sedat Sever’dir. Sever bu 
alandaki yayınların niteliksel yönlerine dikkat çekmektedir ve çocuk kitaplarının içerik olarak çocuğa 
ve gelişimine uygunluğunu değerlendirmeye almaktadır (Sever, 2008). 

Eyvah Babam Şiir Yazıyor Kitabında Mekân ve Cinsiyetçilik  

Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabında az önce bahsi geçen bilgiler açısında bir değerlendirme 
yapıldığında babanın mutfakta çok vakit geçirdiği görülmektedir. Hatta ilk sayfalardan itibaren eski 
resimleri inceleyen Zeyno (evin tek ve kız çocuğu) babasını mutfakta ve mutfak işleriyle meşgulken 
görmektedir. Zeyno’nun şu sözleri önemlidir: «…mutfakta çekildikleri fotoğrafları var. Babam 
hepsinde önlüklü… ya bulaşık yıkıyor ya da elinde bıçak, gözü yaşlı, soğan doğruyor. Annem, elleri 

gülümseyerek bakmış» (Büke, 2017: 5). Baba figürü mutfakta ve evin 
içinde sıkça anlatılıyor ve resmediliyor. Baba mutfakta vakit geçirmenin ötesinde mutlu olunan 

şeyler devreye girmektedir. Bir şeyin eril 
olması veya dişil olarak kabul edilmesi de bu sosyalizasyon süreçleriyle paralel ilerlemektedir. 
Yaşamın tüm alanlarını kaplayan ve tüm davranışlarımızda etkisi olan bu sosyalleşme süreçleri hayatı 

gılamamızı da etkilemektedir. Aileye bu anlamda bakacak olursak cinsiyet 
ayrımcılığının öğrenildiği ilk kurum ve ataerkil düzenin oluşturucusu olarak görmek (MacKinnon, 
2003: 69) ve bu anlamda gereken ilgiyi bu ilk ve önemli kuruma yöneltmek eşitsizliğin ve ayrımcılığın 
nasıl inşa edildiğini görmek anlamında önemli olacaktır. Yine bu kitap örneğinde olduğu gibi bu 

Aile içinde başlayan bu öğrenme süreci kadınlar kadar erkekler için de sorunlu olabilmektedir. Eril 
iktidarın hemen her durumda bir tarafında olmaları ve çoğunlukla da iktidarını kadın üzerinden 
sabitleyen bir durumu yaşamaları onlar açısından düşünüldüğünde de sıkıntılara sebep olmaktadır. 

a üzerinde durulmayan bu ayrımlar tam da zihin 
Aile toplumun diğer kurumlarından ayrı değil, 

aksine onlarla sürekli ilişki halinde ve besleyicidir. Burada verilen veya benimsetilen değerler sırasıyla 
l ve diğer kurumlarda kendini tekrar etmektedir. Dolayısıyla aile hem toplumun bir parçası hem de 

yaratıcısı görevindedir, toplumdan aldığını çocuğuna verir ve onu topluma katarak toplumu ve 
ukluk toplumsal bir kurgudur 

(Postman, 1995: 7) ve tam da bu nedenle kendisine sunulan ile hayatı algılamaktadır. Çocuk 
edebiyatına bakarken de toplumsal bir yansımanın çocukluğun hayatında nasıl yer alacağı konusu 

eri kıyafetler, renkler, simgeler aracılığıyla da 
aktarılmaktadır. Kitabın kurgulanmasında kadının ve erkeğin görevleri, sözleri ve davranışlarının nasıl 

an karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca genel olarak dünyanın 
farklı yerlerinde kültürel özellikler gösterse de genel olarak toplumsal değerleri yeni nesillere aktarma 
gibi işlevi uzun süre hepsi taşımıştır/taşımaktadır. Konuyla ilgili P. W. Musgrave da aslında çocuk 
edebiyatının kültürel bir aktarım alanı olduğunu ifade etmektedir (Musgrave, 2014: 7). Dolayısıyla bu 
dönemde çocuklara sunulan kitapların cinsiyet rollerini pekiştirmede veya cinsiyetçiliği inşada nasıl 

m Şiir Yazıyor klasik rolleri terk etmesi anlamında 
alternatif oluşturmaktadır. Aynı zamanda mekan ve mekanın kullanımı da bu anlamda önemlidir.  

Çocuğun eğitilebilir olduğu ve bu bağlamda çocuk edebiyatının önemli ve büyük bir role sahip olduğu 
vurgusu eğitim bilimcilerce sıkça yinelenmektedir. Onlardan bir tanesi de Sedat Sever’dir. Sever bu 

dir ve çocuk kitaplarının içerik olarak çocuğa 

Eyvah Babam Şiir Yazıyor kitabında az önce bahsi geçen bilgiler açısında bir değerlendirme 
yapıldığında babanın mutfakta çok vakit geçirdiği görülmektedir. Hatta ilk sayfalardan itibaren eski 

akta ve mutfak işleriyle meşgulken 
görmektedir. Zeyno’nun şu sözleri önemlidir: «…mutfakta çekildikleri fotoğrafları var. Babam 
hepsinde önlüklü… ya bulaşık yıkıyor ya da elinde bıçak, gözü yaşlı, soğan doğruyor. Annem, elleri 

gülümseyerek bakmış» (Büke, 2017: 5). Baba figürü mutfakta ve evin 
içinde sıkça anlatılıyor ve resmediliyor. Baba mutfakta vakit geçirmenin ötesinde mutlu olunan 
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anlarda da mutfak işlerinde ve tek başına rol alıyor. Örneğin anne Zeyno’yu emzirirken babası 
arpa çorbası ve hoşaf yapıyor. Yine mutlu bir haber verileceği gün, babası pasta yapıyor. Şöyle 
anlatıyor Zeyno o zamanlardan bir tanesini «O akşam babam, büyük bir pasta hazırladı: Çilekli, 
vişneli, kurabiyeli ve küçük çikolata parçalı. Kocaman bi
ayrıca. Yanına da baklalı enginar pişirdi» (Büke, 2017: 13). Ayrıca baba bunları yapmanın dışında 
şiirini okuyor ve masadaki yemek bölüşümünü de kendisi yapıyor. «Pastaları dilimleyip tabaklarımıza 
dağıttıktan sonra, cebinden bir kağıt çıkardı ve yumuşak sesiyle mırıldanmaya başladı» (Büke, 2017: 
14). Babanın mekanı deneyimlemesinde ev ve mutfak önemli bir pay üstlenirken anne için durum daha 
farklıdır.  

Anne ise daha çok dışarda gösterilmektedir. Uzay bilimci olan b
bürosunda çalışan bir baba var karşımızda. Anne erken yatması gerektiğini söyleyip masadan 
kalktığında baba masayı toplama ve bulaşıkları yerleştirme işini yapıyor ve bu konuda Zeyno’dan 
destek istiyor. Bir başka bölümde ise a
için uğraşmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse domestik alanla sabitlenmemektedir anne. Dolayısıyla 
yukarıda belirtilen ve klasik anlamdaki rol dağılımını ve buna bağlı olarak rollerin kişilere da
davranışları bu kitapta görmemekteyiz. Sadece mekanı deneyimlemek değil, aynı zamanda 
davranışlara da baktığımızda; baba mutfakta ve mutfak işleriyle meşgulken aynı zamanda kızının 
bakımıyla da ilgilenmektedir. Zeyno’nun babası için söylediği bu sö
tersine çevrildiğini de göstermektedir; «Akşam eve döndüğünde, bazen o kadar başı şişmiş oluyor ki, 
yemeği hazırlarken kafasının üzerine kocaman bir buz torbası koyuyor» ( Büke, 2017: 25) diyor Zeyno 
babası için. Bu kısımlarda ayrıca annenin uzayda olduğunu belirtmek gerekiyor. 

Kısacası özel alan olarak gösterilen mekanlarda anne yerine baba yer alıyor. Buna paralel olarak eviçi 
iş bölümünde de, baba klasik erkek rollerinin dışında ve cinsiyetçiliği ortadan kaldıracak söy
davranış içinde gösteriliyor. Yemek yapan, şiir yazan, mutfakta zaman geçiren, kızına bakan ve eşini 
sevdiği işi yapması konusunda destekleyen bir erkek karşımızda yer alıyor. Çocuk edebiyatında sıkça 
karşılaştırdığımız hayvan dostlarımıza dair kita
mutfakla özdeş gösteriliyorken Ahmet Büke’nin kitabı alternatif sunması anlamında önemlidir. Önemi 
sadece hikayenin sunuş şekli değil, bir erkek yazar tarafından yazılıp babanın bu şekilde 
oluşturulmasıdır da aynı zamanda.  

5. Çizimler ve Cinsiyet Rolleri  

Çocuk edebiyatında metin kadar resimler de önemlidir. Hatta resimli kitaplarda resim en az çizim 
kadar ortak değerdedir ve çocuğun hayal dünyasına hitap etmektedir. Eyvah Babam Şiir Yazıyor 
kitabının çizeri, Sedat Girgin resimli kitaplar konusunda oldukça iyi bir çizerdir ve hikayeyi söz kadar 
çizimleriyle de anlatmaktadır. Okul öncesi kitapların okur tarafından seslendirilmesiyle hem kulağa, 
hem göze, hem de hayal dünyasına hitap etmektedir. Dolayısıyla özel
(elimizdeki kitap bu gruba da hitap edebilir) bazen metin yerine çizimler daha fazla ön plandadır. 
Ayrıca hemen belirtmek gerekirse çocuk kitapla kendi başına kaldığında çizimlerle hikaye 
oluşturmaktadır ve bu nedenle ideal olan
değiştirmeleridir. Sedat Girgin de yazarın hikayesini eşit şekilde bölüşüp metnin tamamlanmasına 
çizimleriyle katkı sunmuştur. Babanın tüm halleri, şiir yazarken yaşadığı sıkıntılar ve iş yerindeki hali 
de metni bütünler niteliktedir.  
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anlarda da mutfak işlerinde ve tek başına rol alıyor. Örneğin anne Zeyno’yu emzirirken babası 
arpa çorbası ve hoşaf yapıyor. Yine mutlu bir haber verileceği gün, babası pasta yapıyor. Şöyle 
anlatıyor Zeyno o zamanlardan bir tanesini «O akşam babam, büyük bir pasta hazırladı: Çilekli, 
vişneli, kurabiyeli ve küçük çikolata parçalı. Kocaman bir tencere dolusu zeytinyağlı sarma sardı 
ayrıca. Yanına da baklalı enginar pişirdi» (Büke, 2017: 13). Ayrıca baba bunları yapmanın dışında 
şiirini okuyor ve masadaki yemek bölüşümünü de kendisi yapıyor. «Pastaları dilimleyip tabaklarımıza 

, cebinden bir kağıt çıkardı ve yumuşak sesiyle mırıldanmaya başladı» (Büke, 2017: 
14). Babanın mekanı deneyimlemesinde ev ve mutfak önemli bir pay üstlenirken anne için durum daha 

Anne ise daha çok dışarda gösterilmektedir. Uzay bilimci olan bir anne ve belediyede şikayet 
bürosunda çalışan bir baba var karşımızda. Anne erken yatması gerektiğini söyleyip masadan 
kalktığında baba masayı toplama ve bulaşıkları yerleştirme işini yapıyor ve bu konuda Zeyno’dan 
destek istiyor. Bir başka bölümde ise anne uzaya gideceği için dışarda spor yapmak ve forma girmek 
için uğraşmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse domestik alanla sabitlenmemektedir anne. Dolayısıyla 
yukarıda belirtilen ve klasik anlamdaki rol dağılımını ve buna bağlı olarak rollerin kişilere da
davranışları bu kitapta görmemekteyiz. Sadece mekanı deneyimlemek değil, aynı zamanda 
davranışlara da baktığımızda; baba mutfakta ve mutfak işleriyle meşgulken aynı zamanda kızının 
bakımıyla da ilgilenmektedir. Zeyno’nun babası için söylediği bu sözler aslında klasik rollerin nasıl 
tersine çevrildiğini de göstermektedir; «Akşam eve döndüğünde, bazen o kadar başı şişmiş oluyor ki, 
yemeği hazırlarken kafasının üzerine kocaman bir buz torbası koyuyor» ( Büke, 2017: 25) diyor Zeyno 

larda ayrıca annenin uzayda olduğunu belirtmek gerekiyor.  

Kısacası özel alan olarak gösterilen mekanlarda anne yerine baba yer alıyor. Buna paralel olarak eviçi 
iş bölümünde de, baba klasik erkek rollerinin dışında ve cinsiyetçiliği ortadan kaldıracak söy
davranış içinde gösteriliyor. Yemek yapan, şiir yazan, mutfakta zaman geçiren, kızına bakan ve eşini 
sevdiği işi yapması konusunda destekleyen bir erkek karşımızda yer alıyor. Çocuk edebiyatında sıkça 
karşılaştırdığımız hayvan dostlarımıza dair kitaplarda bile; anne olan hayvan genelde ev işleri ve 
mutfakla özdeş gösteriliyorken Ahmet Büke’nin kitabı alternatif sunması anlamında önemlidir. Önemi 
sadece hikayenin sunuş şekli değil, bir erkek yazar tarafından yazılıp babanın bu şekilde 

 

Çocuk edebiyatında metin kadar resimler de önemlidir. Hatta resimli kitaplarda resim en az çizim 
kadar ortak değerdedir ve çocuğun hayal dünyasına hitap etmektedir. Eyvah Babam Şiir Yazıyor 

Sedat Girgin resimli kitaplar konusunda oldukça iyi bir çizerdir ve hikayeyi söz kadar 
çizimleriyle de anlatmaktadır. Okul öncesi kitapların okur tarafından seslendirilmesiyle hem kulağa, 
hem göze, hem de hayal dünyasına hitap etmektedir. Dolayısıyla özellikle okulöncesi kitaplarda 
(elimizdeki kitap bu gruba da hitap edebilir) bazen metin yerine çizimler daha fazla ön plandadır. 
Ayrıca hemen belirtmek gerekirse çocuk kitapla kendi başına kaldığında çizimlerle hikaye 
oluşturmaktadır ve bu nedenle ideal olanda yazar ve çizerin ortak hareket edip sık sık yer 
değiştirmeleridir. Sedat Girgin de yazarın hikayesini eşit şekilde bölüşüp metnin tamamlanmasına 
çizimleriyle katkı sunmuştur. Babanın tüm halleri, şiir yazarken yaşadığı sıkıntılar ve iş yerindeki hali 

anlarda da mutfak işlerinde ve tek başına rol alıyor. Örneğin anne Zeyno’yu emzirirken babası sürekli 
arpa çorbası ve hoşaf yapıyor. Yine mutlu bir haber verileceği gün, babası pasta yapıyor. Şöyle 
anlatıyor Zeyno o zamanlardan bir tanesini «O akşam babam, büyük bir pasta hazırladı: Çilekli, 

r tencere dolusu zeytinyağlı sarma sardı 
ayrıca. Yanına da baklalı enginar pişirdi» (Büke, 2017: 13). Ayrıca baba bunları yapmanın dışında 
şiirini okuyor ve masadaki yemek bölüşümünü de kendisi yapıyor. «Pastaları dilimleyip tabaklarımıza 

, cebinden bir kağıt çıkardı ve yumuşak sesiyle mırıldanmaya başladı» (Büke, 2017: 
14). Babanın mekanı deneyimlemesinde ev ve mutfak önemli bir pay üstlenirken anne için durum daha 

ir anne ve belediyede şikayet 
bürosunda çalışan bir baba var karşımızda. Anne erken yatması gerektiğini söyleyip masadan 
kalktığında baba masayı toplama ve bulaşıkları yerleştirme işini yapıyor ve bu konuda Zeyno’dan 

nne uzaya gideceği için dışarda spor yapmak ve forma girmek 
için uğraşmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse domestik alanla sabitlenmemektedir anne. Dolayısıyla 
yukarıda belirtilen ve klasik anlamdaki rol dağılımını ve buna bağlı olarak rollerin kişilere dayattığı 
davranışları bu kitapta görmemekteyiz. Sadece mekanı deneyimlemek değil, aynı zamanda 
davranışlara da baktığımızda; baba mutfakta ve mutfak işleriyle meşgulken aynı zamanda kızının 

zler aslında klasik rollerin nasıl 
tersine çevrildiğini de göstermektedir; «Akşam eve döndüğünde, bazen o kadar başı şişmiş oluyor ki, 
yemeği hazırlarken kafasının üzerine kocaman bir buz torbası koyuyor» ( Büke, 2017: 25) diyor Zeyno 

Kısacası özel alan olarak gösterilen mekanlarda anne yerine baba yer alıyor. Buna paralel olarak eviçi 
iş bölümünde de, baba klasik erkek rollerinin dışında ve cinsiyetçiliği ortadan kaldıracak söylem ve 
davranış içinde gösteriliyor. Yemek yapan, şiir yazan, mutfakta zaman geçiren, kızına bakan ve eşini 
sevdiği işi yapması konusunda destekleyen bir erkek karşımızda yer alıyor. Çocuk edebiyatında sıkça 

plarda bile; anne olan hayvan genelde ev işleri ve 
mutfakla özdeş gösteriliyorken Ahmet Büke’nin kitabı alternatif sunması anlamında önemlidir. Önemi 
sadece hikayenin sunuş şekli değil, bir erkek yazar tarafından yazılıp babanın bu şekilde 

Çocuk edebiyatında metin kadar resimler de önemlidir. Hatta resimli kitaplarda resim en az çizim 
kadar ortak değerdedir ve çocuğun hayal dünyasına hitap etmektedir. Eyvah Babam Şiir Yazıyor 

Sedat Girgin resimli kitaplar konusunda oldukça iyi bir çizerdir ve hikayeyi söz kadar 
çizimleriyle de anlatmaktadır. Okul öncesi kitapların okur tarafından seslendirilmesiyle hem kulağa, 

likle okulöncesi kitaplarda 
(elimizdeki kitap bu gruba da hitap edebilir) bazen metin yerine çizimler daha fazla ön plandadır. 
Ayrıca hemen belirtmek gerekirse çocuk kitapla kendi başına kaldığında çizimlerle hikaye 

da yazar ve çizerin ortak hareket edip sık sık yer 
değiştirmeleridir. Sedat Girgin de yazarın hikayesini eşit şekilde bölüşüp metnin tamamlanmasına 
çizimleriyle katkı sunmuştur. Babanın tüm halleri, şiir yazarken yaşadığı sıkıntılar ve iş yerindeki hali 
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Dolayısıyla çizimlerde de belirgin şekilde cinsiyetçiliği pekiştirici öğelere rastlanmamaktadır. Bununla 
birlikte babanın değişen roller ve mekanı kullanımında duygularını oldukça iyi bir şekilde resmeden 
Sedat Girgin’in renk seçimlerinde de benzer bir tutum söz konusudur. Anne ve baba birbirine yakın 
renklerle gösterilmiştir. Annenin işi gereği kıyafeti de klasik rollerin dışındadır. Anne forma girmek 
için eşofmanlı ve genelde pantolon tarzı ile resmedilmiştir. Cinsiyetçiliği
bir tanesi de, yukarı da belirtildiği gibi renkler ve bunların kullanımıdır. Ancak elimizdeki kitap bu 
anlamda da bizlere tersine okuma imkanı sunmaktadır. Renkler klasik anlamda eril iktidarın kullanıma 
sunduğu veya bireylerin içine girmesi beklenen şekilde sunulmamıştır kitapta. Renkler biz farkında 
olmasak da cinsiyetçiliği pekiştirici şekilde kullanılmakta ve aslında sessiz bir toplumsal uzlaşıya 
referans vermektedir. Bu bağlamda genelde kadınlar ve erkekler, kız ve erkek ç
renklerin kullanılacağı bellidir (Sözen, 2003: 11). Ancak yine belirtmek gerekirse elimizdeki kitap 
giyim ve renkler konusunda bu toplumsal uzlaşıya uygun değildir.

6. Zeyno, Babası ve Kültürel Kodlar 

Duygusal, kadına ait olan hemen her ş
alan denilen ve genelde cinsiyetçiliğin inşa edildiği tüm alanlar bu kitapta terk edilmiştir. Evde ve 
mutfakta vakit geçiren baba aynı zamanda duygusal bir insandır ve insanların gereksiz yere 
şikayetlerde bulunmasının ardındaki nedenleri düşünmektedir. Belediyenin çağrı merkezinde çalışan 
baba, kendilerine gelen bunca şikayetin ve mutsuzluğun ardında sorun olarak da insanların şiirden 
uzak kalması düşünmektedir. «İnsanlar çok mutsuz ve herşeyden 
hayatlarında şiir yok. Onlara kimse şiir okumuyor!» (Büke, 2017: 26). Bu varsayım sonrasında her 
şikayete uygun şiir yazmaya karar veren Zeyno’nun babası bu davranışıyla da dikkat çekmektedir. 
Klasik anlamda eril iktidarın güçlü
duygusal bir insan gelmektedir. Şiiri iş alanındaki sorunların çözümünde kullanmaya çalışması da bu 
anlamda alışılageldik rollere uymamaktadır. Ayrıca bunu yaparken de «Şiirin iyileştirici bi
vardır» (Büke, 2017: 27) diyerek klasik anlamda eril iktidarın söyleminden uzaklaşmaktadır. 

Kutsal annelik misyonundan ve söyleminden hareketle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin büyütülmesine 
karşın, elimizdeki kitapta baba kendi kızının bakımını ü
Kitapta kültürel kodlar da terk edilmektedir. Annenin ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmemesi, işini 
önceliğine alması buna basit bir örnektir. Yine diğer tarafta evin geçimini sağlamakla yükümlü olan 
klasik baba figürü de terk edilmektedir. Anne uzay bilimcidir ve uzaya gider. Baba ise belediyedeki 
şikayet bürosunda görev yapmaktadır. Annenin işi gereği uzun seyahatleri olmakta ve bu çift arasında 
sorun oluşturmamaktadır. Toplumsal normlar açısından erkeğin ev
ayrıca dikkat çekmektedir. Kutsanan annelik söylemlerinin yerine babanın kızıyla ilgilenmesi ve 
bakımını üstlenmesi alışılagelen bir değişim değildir. Kadının okuması, iş hayatında yer alması, hatta 
iş hayatında yer alsa bile cam tavan ile karşılaşması daha görünür ve yaşanan durumlardır. Ayrıca 
melodram gibi kadına has olduğu vurgusunun sıkça yapıldığı duygusallık bu kitapta erkekte 
görülmektedir. Anneyi uğurladıktan sonra baba kız ağlarlar. Pek çok çalışma erkeklerin 
iktidar tarafından kıskaca alındığını göstermektedir ve elimizdeki kitap tüm bunlardan uzak bir yerde 
konumlanmaktadır.  

7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Çocuk Araştırmaları / Gender, Women and Children Studies 

554 

Dolayısıyla çizimlerde de belirgin şekilde cinsiyetçiliği pekiştirici öğelere rastlanmamaktadır. Bununla 
birlikte babanın değişen roller ve mekanı kullanımında duygularını oldukça iyi bir şekilde resmeden 

seçimlerinde de benzer bir tutum söz konusudur. Anne ve baba birbirine yakın 
renklerle gösterilmiştir. Annenin işi gereği kıyafeti de klasik rollerin dışındadır. Anne forma girmek 
için eşofmanlı ve genelde pantolon tarzı ile resmedilmiştir. Cinsiyetçiliğin en belirgin özelliklerinden 
bir tanesi de, yukarı da belirtildiği gibi renkler ve bunların kullanımıdır. Ancak elimizdeki kitap bu 
anlamda da bizlere tersine okuma imkanı sunmaktadır. Renkler klasik anlamda eril iktidarın kullanıma 

n içine girmesi beklenen şekilde sunulmamıştır kitapta. Renkler biz farkında 
olmasak da cinsiyetçiliği pekiştirici şekilde kullanılmakta ve aslında sessiz bir toplumsal uzlaşıya 
referans vermektedir. Bu bağlamda genelde kadınlar ve erkekler, kız ve erkek çocukları için hangi 
renklerin kullanılacağı bellidir (Sözen, 2003: 11). Ancak yine belirtmek gerekirse elimizdeki kitap 
giyim ve renkler konusunda bu toplumsal uzlaşıya uygun değildir. 

Zeyno, Babası ve Kültürel Kodlar  

Duygusal, kadına ait olan hemen her şey bu kitapta Zeyno’nun babasında somutlanmaktadır. Domestik 
alan denilen ve genelde cinsiyetçiliğin inşa edildiği tüm alanlar bu kitapta terk edilmiştir. Evde ve 
mutfakta vakit geçiren baba aynı zamanda duygusal bir insandır ve insanların gereksiz yere 

kayetlerde bulunmasının ardındaki nedenleri düşünmektedir. Belediyenin çağrı merkezinde çalışan 
baba, kendilerine gelen bunca şikayetin ve mutsuzluğun ardında sorun olarak da insanların şiirden 
uzak kalması düşünmektedir. «İnsanlar çok mutsuz ve herşeyden sızlanıyorlar, neden? Çünkü 
hayatlarında şiir yok. Onlara kimse şiir okumuyor!» (Büke, 2017: 26). Bu varsayım sonrasında her 
şikayete uygun şiir yazmaya karar veren Zeyno’nun babası bu davranışıyla da dikkat çekmektedir. 
Klasik anlamda eril iktidarın güçlü ve sert mizaçlı baba ve çalışan figürü terk edilmekte ve yerine 
duygusal bir insan gelmektedir. Şiiri iş alanındaki sorunların çözümünde kullanmaya çalışması da bu 
anlamda alışılageldik rollere uymamaktadır. Ayrıca bunu yaparken de «Şiirin iyileştirici bi
vardır» (Büke, 2017: 27) diyerek klasik anlamda eril iktidarın söyleminden uzaklaşmaktadır. 

Kutsal annelik misyonundan ve söyleminden hareketle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin büyütülmesine 
karşın, elimizdeki kitapta baba kendi kızının bakımını üstlenmektedir ve bundan şikayetçi değildir. 
Kitapta kültürel kodlar da terk edilmektedir. Annenin ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmemesi, işini 
önceliğine alması buna basit bir örnektir. Yine diğer tarafta evin geçimini sağlamakla yükümlü olan 

aba figürü de terk edilmektedir. Anne uzay bilimcidir ve uzaya gider. Baba ise belediyedeki 
şikayet bürosunda görev yapmaktadır. Annenin işi gereği uzun seyahatleri olmakta ve bu çift arasında 
sorun oluşturmamaktadır. Toplumsal normlar açısından erkeğin eve, kadının ise dışarı gönderilmesi de 
ayrıca dikkat çekmektedir. Kutsanan annelik söylemlerinin yerine babanın kızıyla ilgilenmesi ve 
bakımını üstlenmesi alışılagelen bir değişim değildir. Kadının okuması, iş hayatında yer alması, hatta 

sa bile cam tavan ile karşılaşması daha görünür ve yaşanan durumlardır. Ayrıca 
melodram gibi kadına has olduğu vurgusunun sıkça yapıldığı duygusallık bu kitapta erkekte 
görülmektedir. Anneyi uğurladıktan sonra baba kız ağlarlar. Pek çok çalışma erkeklerin 
iktidar tarafından kıskaca alındığını göstermektedir ve elimizdeki kitap tüm bunlardan uzak bir yerde 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Dolayısıyla çizimlerde de belirgin şekilde cinsiyetçiliği pekiştirici öğelere rastlanmamaktadır. Bununla 
birlikte babanın değişen roller ve mekanı kullanımında duygularını oldukça iyi bir şekilde resmeden 

seçimlerinde de benzer bir tutum söz konusudur. Anne ve baba birbirine yakın 
renklerle gösterilmiştir. Annenin işi gereği kıyafeti de klasik rollerin dışındadır. Anne forma girmek 

n en belirgin özelliklerinden 
bir tanesi de, yukarı da belirtildiği gibi renkler ve bunların kullanımıdır. Ancak elimizdeki kitap bu 
anlamda da bizlere tersine okuma imkanı sunmaktadır. Renkler klasik anlamda eril iktidarın kullanıma 

n içine girmesi beklenen şekilde sunulmamıştır kitapta. Renkler biz farkında 
olmasak da cinsiyetçiliği pekiştirici şekilde kullanılmakta ve aslında sessiz bir toplumsal uzlaşıya 

ocukları için hangi 
renklerin kullanılacağı bellidir (Sözen, 2003: 11). Ancak yine belirtmek gerekirse elimizdeki kitap 

ey bu kitapta Zeyno’nun babasında somutlanmaktadır. Domestik 
alan denilen ve genelde cinsiyetçiliğin inşa edildiği tüm alanlar bu kitapta terk edilmiştir. Evde ve 
mutfakta vakit geçiren baba aynı zamanda duygusal bir insandır ve insanların gereksiz yere 

kayetlerde bulunmasının ardındaki nedenleri düşünmektedir. Belediyenin çağrı merkezinde çalışan 
baba, kendilerine gelen bunca şikayetin ve mutsuzluğun ardında sorun olarak da insanların şiirden 

sızlanıyorlar, neden? Çünkü 
hayatlarında şiir yok. Onlara kimse şiir okumuyor!» (Büke, 2017: 26). Bu varsayım sonrasında her 
şikayete uygun şiir yazmaya karar veren Zeyno’nun babası bu davranışıyla da dikkat çekmektedir. 

ve sert mizaçlı baba ve çalışan figürü terk edilmekte ve yerine 
duygusal bir insan gelmektedir. Şiiri iş alanındaki sorunların çözümünde kullanmaya çalışması da bu 
anlamda alışılageldik rollere uymamaktadır. Ayrıca bunu yaparken de «Şiirin iyileştirici bir gücü 
vardır» (Büke, 2017: 27) diyerek klasik anlamda eril iktidarın söyleminden uzaklaşmaktadır.  

Kutsal annelik misyonundan ve söyleminden hareketle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin büyütülmesine 
stlenmektedir ve bundan şikayetçi değildir. 

Kitapta kültürel kodlar da terk edilmektedir. Annenin ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmemesi, işini 
önceliğine alması buna basit bir örnektir. Yine diğer tarafta evin geçimini sağlamakla yükümlü olan 

aba figürü de terk edilmektedir. Anne uzay bilimcidir ve uzaya gider. Baba ise belediyedeki 
şikayet bürosunda görev yapmaktadır. Annenin işi gereği uzun seyahatleri olmakta ve bu çift arasında 

e, kadının ise dışarı gönderilmesi de 
ayrıca dikkat çekmektedir. Kutsanan annelik söylemlerinin yerine babanın kızıyla ilgilenmesi ve 
bakımını üstlenmesi alışılagelen bir değişim değildir. Kadının okuması, iş hayatında yer alması, hatta 

sa bile cam tavan ile karşılaşması daha görünür ve yaşanan durumlardır. Ayrıca 
melodram gibi kadına has olduğu vurgusunun sıkça yapıldığı duygusallık bu kitapta erkekte 
görülmektedir. Anneyi uğurladıktan sonra baba kız ağlarlar. Pek çok çalışma erkeklerin nasıl eril 
iktidar tarafından kıskaca alındığını göstermektedir ve elimizdeki kitap tüm bunlardan uzak bir yerde 
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Günışığı Kitaplığı tarafından yayınlanan Eyvah Babam Şiir Yazıyor toplumsal cinsiyet rollerini tersine 
çevirmesi anlamında oldukça önemli ve dikkat çekici bir örnektir. 
sevdiği insanı esareti altına almayan, kızını sevgiyle
insanların mutsuzluğu üzerine düşünen ve kendince çözümler arayan, Zeyno’nun ifadesi ile ‘eşi kadar 
fiyakalı bir işi olmasa da bunu sorun etmeyen’ Zeyno’nun babası klasik rollerin oldukça dışında bir 
erkek ve baba figürüdür. Yine mekan ve mekanın kadın ve erkek tarafından deneyimlenmesi, 
kıyafetler kadar renkler ve görev dağılımları da bunu göstermektedir. Eril iktidarın kendilerinden 
beklediği rollerin görülmediği ve terk edildiği kitap tüm kurgusunu buna uygun ol
Kitabın ilgi görmesi ve dikkat çekmesi de alışılagelenin dışında bir tavır almasıyla; bir diğer ifade ile 
toplumsal cinsiyet rollerini tersine çevirmesi ile açıklanabilir. Ayrıca analiz boyunca ele alınan 
kriterler de bu söylemi güçlendirmektedir. 
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Özet 

Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. 
Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk 
romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu 
fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu 
zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullan
gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla 
beraber, olumlu olanları da vardır. Walter Lippman’ın “Basmakalıp Yargı” teorisi de buna 
dayanmaktadır. Basmakalıp yargıların yalnız geçmişte değil, günümüz romanlarında da hâlâ kullanıldığı 
görülmektedir. Araştırmamızda son dönem yazılmış post modern bir roman olan Şebnem İşigüzel’in 
“Sarmaşık” adlı romandaki basmakalıp yargıların kullanımına bakılmış ve g
yargıların değişip değişmediği konusu incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Basmakalıp Yargı; Şebnem İşigüzel; Postmodern Roman; Sarmaşık; Küreselleşme

 

Use of Stereotypes in Sebnem Isıguzel’s Ivy Novel

Abstract 

The novel first emerged in the West with the formation of the bourgeois class and the rise of the industrial 
society. We, on the other hand, have been regarded as part of Westernization to give artifacts in the form 
of novels. With this movement, our first novels were published in 
part of mass media. Thus, our authors who knew this opportunity used it as a means to inform the public 
and often did it using stereotypes in their works. In stereotyps, people have the same impression of a 
group or person. Most of these judgments are negative as well as positive ones. Walter Lippman's theory 
of "stereotypical jurisprudence" is based on this. It seems that stereotypical judges are still used not only 
in the past but also in contemporary novels. In our rese
looked at the use of stereotypical judgments in the novel "Ivy", and the issue of whether these judgments 
have changed day by day has been examined.

Keywords: Stereotypes; Şebnem İşigüzel; Postmodern Novel;
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Roman, burjuva sınıfının oluşması ve sanayi toplumun yükselişi ile ilk olarak Batı’da ortaya çıkmıştır. 
Bizde ise roman türünde eserler vermek batılılaşmanın bir parçası olarak görülmüştür. Bu hareketle ilk 
romanlarımız kitle iletişim araçlarının önemli bir parçası olan gazetelerde yayımlanmıştır. Böylece bunu 
fırsat bilen yazarlarımız romanı halkı bilgilendirmek için bir araç olarak kullanmışlardır ve bunu da çoğu 
zaman eserlerinde basmakalıp yargılar kullanarak yapmışlardır. Basmakalıp yargılarda insanların bir 
gruba ya da kişiye karşı değişmez izlenimleri yer etmektedir. Bu yargıların çoğu olumsuz olmakla 
beraber, olumlu olanları da vardır. Walter Lippman’ın “Basmakalıp Yargı” teorisi de buna 

Basmakalıp yargıların yalnız geçmişte değil, günümüz romanlarında da hâlâ kullanıldığı 
görülmektedir. Araştırmamızda son dönem yazılmış post modern bir roman olan Şebnem İşigüzel’in 
“Sarmaşık” adlı romandaki basmakalıp yargıların kullanımına bakılmış ve geçmişten günümüze bu 
yargıların değişip değişmediği konusu incelenmiştir. 
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Use of Stereotypes in Sebnem Isıguzel’s Ivy Novel 

the West with the formation of the bourgeois class and the rise of the industrial 
society. We, on the other hand, have been regarded as part of Westernization to give artifacts in the form 
of novels. With this movement, our first novels were published in newspapers, which are an important 
part of mass media. Thus, our authors who knew this opportunity used it as a means to inform the public 
and often did it using stereotypes in their works. In stereotyps, people have the same impression of a 

n. Most of these judgments are negative as well as positive ones. Walter Lippman's theory 
of "stereotypical jurisprudence" is based on this. It seems that stereotypical judges are still used not only 
in the past but also in contemporary novels. In our research, a recent postmodern novel, Şebnem İşigüzel, 
looked at the use of stereotypical judgments in the novel "Ivy", and the issue of whether these judgments 
have changed day by day has been examined. 
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1.GİRİŞ 

Roman, ilk kez Batı’da ortaya çıkan bir yazın türüdür. Tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşulların 
etkisi altında bireyciliğin gelişimi ve feodaliteden kapitalizme geçiş döneminde burjuva sınıfının 
doğuşu, romanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bizde ise roman batılılaşmanın bir parçası olarak, ilk 
defa çeviriler ve taklitlerle başlamıştır. (Moran, 2004, c.1, s.9) Bu sebeple Batı’da ve bizde roman 
türünün doğuşu farklılıklar arz etmektedir.

Jale Parla, roman türünün doğuşunda Türk ve Batı arasındaki farkı şöyle anlatır:

“1) Bilgi kuramı açısından bakarsak, Tanzimat romanındaki gerçekçilik İslam 
felsefesince içerilmiş mutlakçı ve apriorist bir epistemolojinin gerçekçilik anlayışıdır. 
Yani gerçek verilmiştir; ona ulaşma 
Kişileştirme açısından bakarsak roman kişileri, toplumsal törelere sıkı sıkıya bağlı, 
camiacı bir kültürün üyeleridir. Romanlar aksine, davrananların ibret verici öyküleriyle 
doludur. Kişileştirmeler davranışçı ilkeler ışığında değil, ideal kültürel tiplemelere ve 
alegorik modellere göre yapılır. 3) Romanlarda egemen olan izlek açısından bakarsak 
duyusallık iyiyle kötünün çalıştığı bir dünya görüşünde hep kötüyü temsil eder ve teknik 
amaçlarla değil (anlatım, imgelem, kişilik betimlemesi gibi) ahlaksal amaçlarla 
kullanılır. 4) Anlatı açısından bakarsak Türk romanındaki müdahil yazar, Batı 
romanındaki müdahil yazara göre, metne çok daha egemendir. Müdahale etmek uğruna 
kendi roman kurgusu ve kişileştirmel
nedensel değil alegorik mantıktır.

Roman türünün dünyada ve ülkemizde ilk kez denenmesi ile ilgili farklılıklar, Türk romanını anlamak 
için roman türünün genel özelliklerinden öte
kılmaktadır. 

2.ÜLKEMİZDE ROMAN TÜRÜNÜN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

Bizde roman “Batılılaşma Paketi”nin bir parçası olarak görülmüş ve bireysel olarak bir anlatım türü 
sayılmak yerine, ilk defa gazete gibi bir k
gibi topluma bilgi vermesi beklenmiş ve uzun süre bir arada okunmuştur. Roman gazetenin ayrılmaz 
bir parçası olmuştur, bu sebeple çalışmada kitle iletişim kuramı ile roman incelenmiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar, romanın gazete etkisinde, hatta hakimiyetinde olmasını şöyle açıklamıştır:

“Doğrusunu söylemek lâzım gelirse fikir hayatımız gündelik gazetelerin elindedir. Bu 
biraz da yok demektir. Böyle bir edebiyat âleminde romancının ve sanatkârların işinde
ağırlığı tasavvur etmek kolaydır. Arada mutavassıt olmadığı için her şeyi kendisi yapmak 
mecburiyetindedir. Üçüncü mesele daha maddîdir; romancılık meslek olmamıştır. Bir 
memlekette tam bir roman vücûda gelmesi için bu sanatın onunla uğraşını geçindirme
lâzımdır. Bizde roman gazeteciliğin bir şubesidir. Bir romancı, velev en meşhuru olsun, 
biraz para kazanabilmek için romanını tefrika ettirmek mecburiyetindedir. Bırakın ki, 
hayatını kazanmak için de ayrıca gazetecilik yapmağa mecburdur; yahut memur 
olacaktır. Halbuki bir gazetecinin romancıya yapabileceği misafirperverlik birtakım 
şartlara tâbidir...” (Tanpınar, 2005, s. 53
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Roman, ilk kez Batı’da ortaya çıkan bir yazın türüdür. Tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşulların 
etkisi altında bireyciliğin gelişimi ve feodaliteden kapitalizme geçiş döneminde burjuva sınıfının 

çıkmasını sağlamıştır. Bizde ise roman batılılaşmanın bir parçası olarak, ilk 
defa çeviriler ve taklitlerle başlamıştır. (Moran, 2004, c.1, s.9) Bu sebeple Batı’da ve bizde roman 
türünün doğuşu farklılıklar arz etmektedir. 

da Türk ve Batı arasındaki farkı şöyle anlatır: 

1) Bilgi kuramı açısından bakarsak, Tanzimat romanındaki gerçekçilik İslam 
felsefesince içerilmiş mutlakçı ve apriorist bir epistemolojinin gerçekçilik anlayışıdır. 
Yani gerçek verilmiştir; ona ulaşma yolları ise İslam epistemolojisiyle belirlenmiştir. 2) 
Kişileştirme açısından bakarsak roman kişileri, toplumsal törelere sıkı sıkıya bağlı, 
camiacı bir kültürün üyeleridir. Romanlar aksine, davrananların ibret verici öyküleriyle 

avranışçı ilkeler ışığında değil, ideal kültürel tiplemelere ve 
alegorik modellere göre yapılır. 3) Romanlarda egemen olan izlek açısından bakarsak 
duyusallık iyiyle kötünün çalıştığı bir dünya görüşünde hep kötüyü temsil eder ve teknik 

latım, imgelem, kişilik betimlemesi gibi) ahlaksal amaçlarla 
kullanılır. 4) Anlatı açısından bakarsak Türk romanındaki müdahil yazar, Batı 
romanındaki müdahil yazara göre, metne çok daha egemendir. Müdahale etmek uğruna 
kendi roman kurgusu ve kişileştirmeleriyle çelişkiye düşebilir. Çünkü anlatıyı yönlendiren 
nedensel değil alegorik mantıktır.” (Parla, 2006, s. 21) 

Roman türünün dünyada ve ülkemizde ilk kez denenmesi ile ilgili farklılıklar, Türk romanını anlamak 
için roman türünün genel özelliklerinden öte ülkemizdeki kendine has özelliklerine bakmayı gerekli 

2.ÜLKEMİZDE ROMAN TÜRÜNÜN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ 

Bizde roman “Batılılaşma Paketi”nin bir parçası olarak görülmüş ve bireysel olarak bir anlatım türü 
sayılmak yerine, ilk defa gazete gibi bir kitle iletişim aracında yayımlanmıştır. Romanın bir makale 
gibi topluma bilgi vermesi beklenmiş ve uzun süre bir arada okunmuştur. Roman gazetenin ayrılmaz 
bir parçası olmuştur, bu sebeple çalışmada kitle iletişim kuramı ile roman incelenmiştir. 

Tanpınar, romanın gazete etkisinde, hatta hakimiyetinde olmasını şöyle açıklamıştır:

Doğrusunu söylemek lâzım gelirse fikir hayatımız gündelik gazetelerin elindedir. Bu 
biraz da yok demektir. Böyle bir edebiyat âleminde romancının ve sanatkârların işinde
ağırlığı tasavvur etmek kolaydır. Arada mutavassıt olmadığı için her şeyi kendisi yapmak 
mecburiyetindedir. Üçüncü mesele daha maddîdir; romancılık meslek olmamıştır. Bir 
memlekette tam bir roman vücûda gelmesi için bu sanatın onunla uğraşını geçindirme
lâzımdır. Bizde roman gazeteciliğin bir şubesidir. Bir romancı, velev en meşhuru olsun, 
biraz para kazanabilmek için romanını tefrika ettirmek mecburiyetindedir. Bırakın ki, 
hayatını kazanmak için de ayrıca gazetecilik yapmağa mecburdur; yahut memur 

caktır. Halbuki bir gazetecinin romancıya yapabileceği misafirperverlik birtakım 
” (Tanpınar, 2005, s. 53-54) 

Roman, ilk kez Batı’da ortaya çıkan bir yazın türüdür. Tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşulların 
etkisi altında bireyciliğin gelişimi ve feodaliteden kapitalizme geçiş döneminde burjuva sınıfının 

çıkmasını sağlamıştır. Bizde ise roman batılılaşmanın bir parçası olarak, ilk 
defa çeviriler ve taklitlerle başlamıştır. (Moran, 2004, c.1, s.9) Bu sebeple Batı’da ve bizde roman 

1) Bilgi kuramı açısından bakarsak, Tanzimat romanındaki gerçekçilik İslam 
felsefesince içerilmiş mutlakçı ve apriorist bir epistemolojinin gerçekçilik anlayışıdır. 

yolları ise İslam epistemolojisiyle belirlenmiştir. 2) 
Kişileştirme açısından bakarsak roman kişileri, toplumsal törelere sıkı sıkıya bağlı, 
camiacı bir kültürün üyeleridir. Romanlar aksine, davrananların ibret verici öyküleriyle 

avranışçı ilkeler ışığında değil, ideal kültürel tiplemelere ve 
alegorik modellere göre yapılır. 3) Romanlarda egemen olan izlek açısından bakarsak 
duyusallık iyiyle kötünün çalıştığı bir dünya görüşünde hep kötüyü temsil eder ve teknik 

latım, imgelem, kişilik betimlemesi gibi) ahlaksal amaçlarla 
kullanılır. 4) Anlatı açısından bakarsak Türk romanındaki müdahil yazar, Batı 
romanındaki müdahil yazara göre, metne çok daha egemendir. Müdahale etmek uğruna 

eriyle çelişkiye düşebilir. Çünkü anlatıyı yönlendiren 

Roman türünün dünyada ve ülkemizde ilk kez denenmesi ile ilgili farklılıklar, Türk romanını anlamak 
ülkemizdeki kendine has özelliklerine bakmayı gerekli 

Bizde roman “Batılılaşma Paketi”nin bir parçası olarak görülmüş ve bireysel olarak bir anlatım türü 
itle iletişim aracında yayımlanmıştır. Romanın bir makale 

gibi topluma bilgi vermesi beklenmiş ve uzun süre bir arada okunmuştur. Roman gazetenin ayrılmaz 
 

Tanpınar, romanın gazete etkisinde, hatta hakimiyetinde olmasını şöyle açıklamıştır: 

Doğrusunu söylemek lâzım gelirse fikir hayatımız gündelik gazetelerin elindedir. Bu 
biraz da yok demektir. Böyle bir edebiyat âleminde romancının ve sanatkârların işindeki 
ağırlığı tasavvur etmek kolaydır. Arada mutavassıt olmadığı için her şeyi kendisi yapmak 
mecburiyetindedir. Üçüncü mesele daha maddîdir; romancılık meslek olmamıştır. Bir 
memlekette tam bir roman vücûda gelmesi için bu sanatın onunla uğraşını geçindirmesi 
lâzımdır. Bizde roman gazeteciliğin bir şubesidir. Bir romancı, velev en meşhuru olsun, 
biraz para kazanabilmek için romanını tefrika ettirmek mecburiyetindedir. Bırakın ki, 
hayatını kazanmak için de ayrıca gazetecilik yapmağa mecburdur; yahut memur 

caktır. Halbuki bir gazetecinin romancıya yapabileceği misafirperverlik birtakım 
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Başlangıcından bugüne, Namık Kemal, Mizancı Murat, Ahmet Mithat vb. gibi romancılar gazetecidir. 
Günümüzde de gazetecilerin roman yayınlama geleneği hâlâ devam etmektedir.

1980 askeri darbesiyle daha önceden toplumu bilinçlendirmek gibi bir görev yüklenen romanda 
çoğunlukla toplumsal konular işlenmiştir. 1980 sonrası yazarların toplumsal konulara eğilmekten 
vazgeçmeleri yaşayan bir kişi olarak depolitize oldukları anlamına gelmez. Yalnızca romancı olarak 
bu konulara yönelik anlatılar yazmanın yetersiz olduğuna inandıklarını gösterebilir. Ama daha önceki 
dönemde işlenen ‘haksız düzen’, ‘sömürü’ gibi tema’lar güçlerini yitirdiler. Tü
gerilemesi, sağın alternatifsiz kalması, Türkiye’de yazarları boşlukta bıraktı ve yeni bir tür anlatı 
ihtiyacı belirdi. (Moran, 2004, c. 3, s. 51)

1980’lerin romanında gerçekçi bir yaklaşımla dış dünyayı yansıtmak artık kimi yazarlara ilgin
gelmiyordu ve bunun tek nedeni 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin getirdiği toplumsal ve siyasal 
değişimler değildi, yazınsal nedenleri de vardı. (Moran, 2004, c. 3, s. 51)

Türk romanı, 1980’lere kadar, bazı istisnalar dışında, gerçekçi çizgiden pek ayrılm
Eleştirmenler de çoğunlukla, gerçekçi yöntemi övüyor, romanın başarısı için vazgeçilmez bir yöntem 
sayıyorlardı. Egemen görüş ‘sanatın sanat için değil toplum için’ olduğu görüşüydü ve 1960’lardan 
sonra klasik gerçekçilik yetersiz görülmeye başlan
Ancak 1980’lerde çıkan yenilikçi roman bu durumu değiştirdi. (Moran, 2004, c. 3, s. 51

1980 sonrası bu yeni roman, aslında Türk yazarlarının yarattığı bir anlatı türü değildir; aslında bu 
Batı’da ve Amerika’da 1960’larda ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştı. (Moran, 2004, c. 3, s. 54) Artık 
romanda kronolojik bir zaman akışı içinde gelişen, iyi hesaplanmış bir olay örgüsüne, her şeyi bilen 
bir anlatıcıya, kişiliklerine uygun davranan karakterlere, olayların ned
sıralanmasına ihtiyaç yoktu. Ne de dile saydam bir pencere gibi bakılabilirdi artık. (Moran, 2004, c. 3, 
s. 56) 

Gerçekçi yazar anlattığı şeylerin kurmaca bir dünyada geçtiğini okura unutturmak ister. Postmodernist 
yazar ise romanın gerçek dünyayı yansıtmayan bir sözcükler dünyası olduğunu açıkça okura belli eder. 
Öyle ki romanın konusu roman kuramını incelemeye dönüşür: roman konvansiyonları, teknikleri, 
kurmaca dünya ile gerçek dünya arasındaki ilişki romanın temaları arasına 
56) 

Postmodernist romancılar bu karmaşık, anlamsız çağdaş yaşam karşısında çözümü, modernistlerin 
yaptığı gibi, artistik tutarlılıkla, estetik bir bütün oluşturmakta bulmuyor. Onun için çeşitli türde metin 
parçalarını (gazete makalesi, ansiklopedi maddesi, şiir, reklam yazısı vb.) bir araya getirdiklerini 
görürüz. Zaten postmodernistler yüzeyde oynamayı yeğlerler. Bundan ötürü çeşitli dünyalardan bir 
araya getirdikleri çeşitli imgelerin romanlarına bir karnaval görüntüsü verdiğ
2004, c. 3, s. 57)  

3.POSTMODERN BİR ROMAN: SARMAŞIK

Şebnem İşigüzel tarafından 2002 yılında yayımlanan Sarmaşık romanı da post modern tarzda bir 
eserdir. Kitap, ismi ile romanda sıkça karşılaşılan tesadüflere atıfta bulunmaktadır. 

1990’da Berlin duvarının yıkılması ve ardından Sovyet Rusya’nın çökmesi tek kutuplu bir dünya 
doğdu özellikle eski doğu bloku ülkeleri büyük ekonomik buhranlara girdiler ve kayıtsız ucuz işçi 
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Başlangıcından bugüne, Namık Kemal, Mizancı Murat, Ahmet Mithat vb. gibi romancılar gazetecidir. 
an yayınlama geleneği hâlâ devam etmektedir. 

1980 askeri darbesiyle daha önceden toplumu bilinçlendirmek gibi bir görev yüklenen romanda 
çoğunlukla toplumsal konular işlenmiştir. 1980 sonrası yazarların toplumsal konulara eğilmekten 

r kişi olarak depolitize oldukları anlamına gelmez. Yalnızca romancı olarak 
bu konulara yönelik anlatılar yazmanın yetersiz olduğuna inandıklarını gösterebilir. Ama daha önceki 
dönemde işlenen ‘haksız düzen’, ‘sömürü’ gibi tema’lar güçlerini yitirdiler. Tüm dünyada solun 
gerilemesi, sağın alternatifsiz kalması, Türkiye’de yazarları boşlukta bıraktı ve yeni bir tür anlatı 
ihtiyacı belirdi. (Moran, 2004, c. 3, s. 51) 

1980’lerin romanında gerçekçi bir yaklaşımla dış dünyayı yansıtmak artık kimi yazarlara ilgin
gelmiyordu ve bunun tek nedeni 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin getirdiği toplumsal ve siyasal 
değişimler değildi, yazınsal nedenleri de vardı. (Moran, 2004, c. 3, s. 51) 

Türk romanı, 1980’lere kadar, bazı istisnalar dışında, gerçekçi çizgiden pek ayrılm
Eleştirmenler de çoğunlukla, gerçekçi yöntemi övüyor, romanın başarısı için vazgeçilmez bir yöntem 
sayıyorlardı. Egemen görüş ‘sanatın sanat için değil toplum için’ olduğu görüşüydü ve 1960’lardan 
sonra klasik gerçekçilik yetersiz görülmeye başlandı ve toplumcu gerçekçilik gözde yöntem oldu. 
Ancak 1980’lerde çıkan yenilikçi roman bu durumu değiştirdi. (Moran, 2004, c. 3, s. 51-

1980 sonrası bu yeni roman, aslında Türk yazarlarının yarattığı bir anlatı türü değildir; aslında bu 
’da 1960’larda ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştı. (Moran, 2004, c. 3, s. 54) Artık 

romanda kronolojik bir zaman akışı içinde gelişen, iyi hesaplanmış bir olay örgüsüne, her şeyi bilen 
bir anlatıcıya, kişiliklerine uygun davranan karakterlere, olayların neden-sonuç ilişkisini gözeterek 
sıralanmasına ihtiyaç yoktu. Ne de dile saydam bir pencere gibi bakılabilirdi artık. (Moran, 2004, c. 3, 

Gerçekçi yazar anlattığı şeylerin kurmaca bir dünyada geçtiğini okura unutturmak ister. Postmodernist 
manın gerçek dünyayı yansıtmayan bir sözcükler dünyası olduğunu açıkça okura belli eder. 

Öyle ki romanın konusu roman kuramını incelemeye dönüşür: roman konvansiyonları, teknikleri, 
kurmaca dünya ile gerçek dünya arasındaki ilişki romanın temaları arasına girer. (Moran, 2004, c. 3, s. 

Postmodernist romancılar bu karmaşık, anlamsız çağdaş yaşam karşısında çözümü, modernistlerin 
yaptığı gibi, artistik tutarlılıkla, estetik bir bütün oluşturmakta bulmuyor. Onun için çeşitli türde metin 

makalesi, ansiklopedi maddesi, şiir, reklam yazısı vb.) bir araya getirdiklerini 
görürüz. Zaten postmodernistler yüzeyde oynamayı yeğlerler. Bundan ötürü çeşitli dünyalardan bir 
araya getirdikleri çeşitli imgelerin romanlarına bir karnaval görüntüsü verdiği söylenmiştir. (Moran, 

3.POSTMODERN BİR ROMAN: SARMAŞIK 

Şebnem İşigüzel tarafından 2002 yılında yayımlanan Sarmaşık romanı da post modern tarzda bir 
eserdir. Kitap, ismi ile romanda sıkça karşılaşılan tesadüflere atıfta bulunmaktadır.  

1990’da Berlin duvarının yıkılması ve ardından Sovyet Rusya’nın çökmesi tek kutuplu bir dünya 
doğdu özellikle eski doğu bloku ülkeleri büyük ekonomik buhranlara girdiler ve kayıtsız ucuz işçi 

Başlangıcından bugüne, Namık Kemal, Mizancı Murat, Ahmet Mithat vb. gibi romancılar gazetecidir. 

1980 askeri darbesiyle daha önceden toplumu bilinçlendirmek gibi bir görev yüklenen romanda 
çoğunlukla toplumsal konular işlenmiştir. 1980 sonrası yazarların toplumsal konulara eğilmekten 

r kişi olarak depolitize oldukları anlamına gelmez. Yalnızca romancı olarak 
bu konulara yönelik anlatılar yazmanın yetersiz olduğuna inandıklarını gösterebilir. Ama daha önceki 

m dünyada solun 
gerilemesi, sağın alternatifsiz kalması, Türkiye’de yazarları boşlukta bıraktı ve yeni bir tür anlatı 

1980’lerin romanında gerçekçi bir yaklaşımla dış dünyayı yansıtmak artık kimi yazarlara ilginç 
gelmiyordu ve bunun tek nedeni 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinin getirdiği toplumsal ve siyasal 

Türk romanı, 1980’lere kadar, bazı istisnalar dışında, gerçekçi çizgiden pek ayrılmamıştır. 
Eleştirmenler de çoğunlukla, gerçekçi yöntemi övüyor, romanın başarısı için vazgeçilmez bir yöntem 
sayıyorlardı. Egemen görüş ‘sanatın sanat için değil toplum için’ olduğu görüşüydü ve 1960’lardan 

dı ve toplumcu gerçekçilik gözde yöntem oldu. 
-52) 

1980 sonrası bu yeni roman, aslında Türk yazarlarının yarattığı bir anlatı türü değildir; aslında bu 
’da 1960’larda ortaya çıkmış ve hızla yayılmıştı. (Moran, 2004, c. 3, s. 54) Artık 

romanda kronolojik bir zaman akışı içinde gelişen, iyi hesaplanmış bir olay örgüsüne, her şeyi bilen 
sonuç ilişkisini gözeterek 

sıralanmasına ihtiyaç yoktu. Ne de dile saydam bir pencere gibi bakılabilirdi artık. (Moran, 2004, c. 3, 

Gerçekçi yazar anlattığı şeylerin kurmaca bir dünyada geçtiğini okura unutturmak ister. Postmodernist 
manın gerçek dünyayı yansıtmayan bir sözcükler dünyası olduğunu açıkça okura belli eder. 

Öyle ki romanın konusu roman kuramını incelemeye dönüşür: roman konvansiyonları, teknikleri, 
girer. (Moran, 2004, c. 3, s. 

Postmodernist romancılar bu karmaşık, anlamsız çağdaş yaşam karşısında çözümü, modernistlerin 
yaptığı gibi, artistik tutarlılıkla, estetik bir bütün oluşturmakta bulmuyor. Onun için çeşitli türde metin 

makalesi, ansiklopedi maddesi, şiir, reklam yazısı vb.) bir araya getirdiklerini 
görürüz. Zaten postmodernistler yüzeyde oynamayı yeğlerler. Bundan ötürü çeşitli dünyalardan bir 

i söylenmiştir. (Moran, 

Şebnem İşigüzel tarafından 2002 yılında yayımlanan Sarmaşık romanı da post modern tarzda bir 

1990’da Berlin duvarının yıkılması ve ardından Sovyet Rusya’nın çökmesi tek kutuplu bir dünya 
doğdu özellikle eski doğu bloku ülkeleri büyük ekonomik buhranlara girdiler ve kayıtsız ucuz işçi 
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olarak pek çok ülkeye gittiler. Türkiye de benzer buhranlarla b
kaybetmesi ve doların yükselmesi ile büyük bir ekonomik buhran geçirdi. Bunlar, küreselleşme ya da 
yeni dünya düzeni dediğimiz sistemin bir parçası ve sonucudur. Romana başlığını veren “sarmaşık” da 
belki de budur. Postmodern bir roman olması, tesadüfleri kullanmasının yanı sıra bu tesadüfleri 
sağlayan şartlar, dünyanın siyasi durumudur.

Nitekim yazar post modern romanında eserini şu şekilde anlatır:

“Kabul edin; bu ne polisiye bir roman, ne de bir cinayet romanı. Bu tesadüfler
romanı. Bu kitapta şüpheye yer yok!

Romanın ilk sayfasında, baş karakter ressam Ali Ferah okuyucuları kitaba şu şekilde 
hazırlamaktadır: 

"Tesadüflerin hayatın atomları olduğunu, böyle saçmalıkları düşündüğüm için değil de, 
kafamı üç gün önce tıraş ettiğimden, o sert kır saçlar, şeffaf gibi görünen kafa derimi 
delip çıkmaya çalıştığından kafam kaşınıyor şimdi

Roman, çeşitli eleştirmenlerce (Türkeş, 2002) (Roman, 2011) tesadüflerin çokluğu ve ayrıntıları 
yönüyle eleştirilirken, kimi eleştirmenler tarafından bu yönleri ile övülmüştür ve romanın en güçlü 
yanlarından birinin bu tesadüflere dayalı kurgusu olduğu söylenmiştir. (Akpınar, 2003) Bu da romanın 
günümüz post modernizmine nasıl katkıda bulunduğunu gös

Okuru rahatsız edici, şiddet sahnelerinin gerçekçiliği de eleştirmenlerce vurgulanmıştır. (Eyi, 2017) 
(Türkeş, 2002) 

Roman, 2001 İstanbul kışında geçmektedir. Paris, Londra, Moskova gibi merkezler romanda adı geçen 
diğer mekânlardır. Olaylar İstanbul içinde ise Boğaz
Romanda kahramanlar sürekli hareket halindedir ve Cezayirli, Rus, Fransız, Japon, Kıbrıslı gibi pek 
çok ulustan kişi hikâyenin bir parçasıdır.

4.BASMAKALIP YARGININ TANIMI VE KULLANIM

Kültürler arası iletişimde, kitle iletişim araçlarının çok önemli bir işlevi olduğu yadsınamaz. Kitle 
iletişim araçları kültürler arası diyaloğu geliştirmek gibi çok olumlu bir işlev görebilecekken, 
çoğunlukla Lippman’ın belirttiği gibi onlar ve biz ikil
işlevini üstlenirler. 

Walter Lippman’ın Basmakalıp Yargı olarak adlandırdığı durum şu şekilde açıklanmıştır:

“Genel bir türe göre sınıflandırma yaparken, bu türün münferit bir örneğinin ortaya 
koyduğu özgül karakteristiklere bakmak yerine ortaya koyduğumuz zihinsel görüntüler, 
duygusal tepkiler ve davranışlar.

Walter Lipmann (1922), önce görüp sonra tanımlamayız, önce tanımlar sonra görürüz 
diyor. Dış dünyanın şaşırtıcı, insanı kafasını karıştıran karmaşasından
bizim için daha önceden tanımlamış olduğu şeyleri seçeriz ve seçtiğimizi kültürümüzün 
bizim için basmakalıplaştırdığı biçimiyle algılarız.

İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Communication Science Studies 

559 

olarak pek çok ülkeye gittiler. Türkiye de benzer buhranlarla beraber 2001’de borsanın değer 
kaybetmesi ve doların yükselmesi ile büyük bir ekonomik buhran geçirdi. Bunlar, küreselleşme ya da 
yeni dünya düzeni dediğimiz sistemin bir parçası ve sonucudur. Romana başlığını veren “sarmaşık” da 

bir roman olması, tesadüfleri kullanmasının yanı sıra bu tesadüfleri 
sağlayan şartlar, dünyanın siyasi durumudur. 

Nitekim yazar post modern romanında eserini şu şekilde anlatır: 

Kabul edin; bu ne polisiye bir roman, ne de bir cinayet romanı. Bu tesadüfler
romanı. Bu kitapta şüpheye yer yok!” (İşigüzel, 2010, s. 170) 

Romanın ilk sayfasında, baş karakter ressam Ali Ferah okuyucuları kitaba şu şekilde 

Tesadüflerin hayatın atomları olduğunu, böyle saçmalıkları düşündüğüm için değil de, 
mı üç gün önce tıraş ettiğimden, o sert kır saçlar, şeffaf gibi görünen kafa derimi 

delip çıkmaya çalıştığından kafam kaşınıyor şimdi." (İşigüzel, 2010, s. 7) 

Roman, çeşitli eleştirmenlerce (Türkeş, 2002) (Roman, 2011) tesadüflerin çokluğu ve ayrıntıları 
yönüyle eleştirilirken, kimi eleştirmenler tarafından bu yönleri ile övülmüştür ve romanın en güçlü 
yanlarından birinin bu tesadüflere dayalı kurgusu olduğu söylenmiştir. (Akpınar, 2003) Bu da romanın 
günümüz post modernizmine nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir. 

Okuru rahatsız edici, şiddet sahnelerinin gerçekçiliği de eleştirmenlerce vurgulanmıştır. (Eyi, 2017) 

Roman, 2001 İstanbul kışında geçmektedir. Paris, Londra, Moskova gibi merkezler romanda adı geçen 
İstanbul içinde ise Boğaz-Cihangir-Laleli hattında geçiyor diyebiliriz.  

Romanda kahramanlar sürekli hareket halindedir ve Cezayirli, Rus, Fransız, Japon, Kıbrıslı gibi pek 
çok ulustan kişi hikâyenin bir parçasıdır. 

4.BASMAKALIP YARGININ TANIMI VE KULLANIMI 

Kültürler arası iletişimde, kitle iletişim araçlarının çok önemli bir işlevi olduğu yadsınamaz. Kitle 
iletişim araçları kültürler arası diyaloğu geliştirmek gibi çok olumlu bir işlev görebilecekken, 
çoğunlukla Lippman’ın belirttiği gibi onlar ve biz ikilemi üzerinde sabit olan ilişkiyi devam ettirme 

Walter Lippman’ın Basmakalıp Yargı olarak adlandırdığı durum şu şekilde açıklanmıştır:

Genel bir türe göre sınıflandırma yaparken, bu türün münferit bir örneğinin ortaya 
rakteristiklere bakmak yerine ortaya koyduğumuz zihinsel görüntüler, 

duygusal tepkiler ve davranışlar. 

Walter Lipmann (1922), önce görüp sonra tanımlamayız, önce tanımlar sonra görürüz 
diyor. Dış dünyanın şaşırtıcı, insanı kafasını karıştıran karmaşasından, kültürümüzün 
bizim için daha önceden tanımlamış olduğu şeyleri seçeriz ve seçtiğimizi kültürümüzün 
bizim için basmakalıplaştırdığı biçimiyle algılarız. 

eraber 2001’de borsanın değer 
kaybetmesi ve doların yükselmesi ile büyük bir ekonomik buhran geçirdi. Bunlar, küreselleşme ya da 
yeni dünya düzeni dediğimiz sistemin bir parçası ve sonucudur. Romana başlığını veren “sarmaşık” da 

bir roman olması, tesadüfleri kullanmasının yanı sıra bu tesadüfleri 

Kabul edin; bu ne polisiye bir roman, ne de bir cinayet romanı. Bu tesadüflerin 

Romanın ilk sayfasında, baş karakter ressam Ali Ferah okuyucuları kitaba şu şekilde 

Tesadüflerin hayatın atomları olduğunu, böyle saçmalıkları düşündüğüm için değil de, 
mı üç gün önce tıraş ettiğimden, o sert kır saçlar, şeffaf gibi görünen kafa derimi 

Roman, çeşitli eleştirmenlerce (Türkeş, 2002) (Roman, 2011) tesadüflerin çokluğu ve ayrıntıları 
yönüyle eleştirilirken, kimi eleştirmenler tarafından bu yönleri ile övülmüştür ve romanın en güçlü 
yanlarından birinin bu tesadüflere dayalı kurgusu olduğu söylenmiştir. (Akpınar, 2003) Bu da romanın 

Okuru rahatsız edici, şiddet sahnelerinin gerçekçiliği de eleştirmenlerce vurgulanmıştır. (Eyi, 2017) 

Roman, 2001 İstanbul kışında geçmektedir. Paris, Londra, Moskova gibi merkezler romanda adı geçen 
Laleli hattında geçiyor diyebiliriz.  

Romanda kahramanlar sürekli hareket halindedir ve Cezayirli, Rus, Fransız, Japon, Kıbrıslı gibi pek 

Kültürler arası iletişimde, kitle iletişim araçlarının çok önemli bir işlevi olduğu yadsınamaz. Kitle 
iletişim araçları kültürler arası diyaloğu geliştirmek gibi çok olumlu bir işlev görebilecekken, 

emi üzerinde sabit olan ilişkiyi devam ettirme 

Walter Lippman’ın Basmakalıp Yargı olarak adlandırdığı durum şu şekilde açıklanmıştır: 

Genel bir türe göre sınıflandırma yaparken, bu türün münferit bir örneğinin ortaya 
rakteristiklere bakmak yerine ortaya koyduğumuz zihinsel görüntüler, 

Walter Lipmann (1922), önce görüp sonra tanımlamayız, önce tanımlar sonra görürüz 
, kültürümüzün 

bizim için daha önceden tanımlamış olduğu şeyleri seçeriz ve seçtiğimizi kültürümüzün 
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Basmakalıp yargılar çoğunlukla olumsuzdur (‘Siyahlar alıktır’ ya da ‘kadınların saçı 
uzun aklı kısadır’ gibi) ama olumlu da olabilirler (‘Pakistanlılar çok akıllı insanlardır’ 
gibi). 

Kitle iletişim araçlarının basmakalıp yargılardan sıklıkla yararlandığı bilinmektedir. Bu 
tür yargılarla kitle iletişim araçları gerçekliği çarpıtmakta, izlerkitleleri ideoloj
yönlendirmektedir. Tüm basmakalıp yargılar sonuçta kitle iletişim araçlarının ‘biz/onlar’ 
karşıtlığı şeklinde dile getirilebilecek sonu duygu yapısına dayandırılmakta, bu duygu 
yapısından kaynaklanmaktadır.

Edgar ve Sedgwick da (2007), “Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar adlı çalışmalarında 
“Stereotype”ı şu şekilde açıklar: 

“Bir, topluluk veya bireyin tutum, davranış ve beklentilerine ilişkin aşırı basit ve 
genellikle değer yüklü bir görüştür. Cinsiyetçi, ırkçı veya başka 
kültürlerde derinden kök salabilen bu görüşler, tipik olarak değişime karşı son derece 
dirençlidir ve kültürün mensuplarının başkalarına yönelik tutumlarını şekillendirmede 
önemli bir rol oynar. Kültürel araştırmalarda “Stereotype”lar
kitle iletişim araçlarının ürünlerinde göze çarpar (drama ve komedide ve haber içeriğinin 
şekillendirilmesi ve oluşturulmasında kadınların ve etnik azınlıkların resmedilişi dahil.) 
gerçi eğitim, iş ve spor alanlarında, bireylerin,
uygun görülen etkinliklere yönlendirilmesinde de önemlidir)

5.AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, son dönem Türk edebiyatı eserlerinden biri olan Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık 
adlı post modern romanındaki basmakalıp yargıların nasıl kullanıldığını belirlemek, bunları 
sınıflandırmak ve geçmişten günümüze bu basmakalıp yargıların değişimini incelemektir.

6.YÖNTEM 

Çalışmamızın yöntemi söylem analizidir. 
türlü kayıtsal malzeme ya da metin (haber bildirileri, firma
demeç ve bildirileri, akademik makaleler ile sosyal etkileşim niteliği taşıyan her türlü belge örneğin 
sohbet, odak grup tartışması, bireysel görüşme ya
dergiler, romanlar, hikayeler, vb…) araştırma konusu olabilir (Elliot, 1996 Aktaran: Çelik ve Ekşi, 
110). Kişilerin ve kurumların (siyasal parti, sosyal gruplar, toplum içinde yerleşik konumda olan alt ve 
üst kimlikler, vb…) belirli sosyal ve kültürel çevrelerde dili nasıl kullandıklarını, dile nasıl anlam 
yüklediklerini ve bu anlam doğrultusunda kendi gerçekliklerini nasıl yarattıklarını ele alan ve tercih 
edilen iletişim yapılarının sosyokültürel normlar, terc
söylem analizindeki temel vurgu söz konusu konuşmaların ve/veya yazılı iletişimin yapıldığı sosyal 
çevrenin, normların, güç ilişkilerinin özelliklerinin tanıtılması ve değerlendirilmesidir. (Çelik ve Ekşi, 
115) 
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Basmakalıp yargılar çoğunlukla olumsuzdur (‘Siyahlar alıktır’ ya da ‘kadınların saçı 
’ gibi) ama olumlu da olabilirler (‘Pakistanlılar çok akıllı insanlardır’ 

Kitle iletişim araçlarının basmakalıp yargılardan sıklıkla yararlandığı bilinmektedir. Bu 
tür yargılarla kitle iletişim araçları gerçekliği çarpıtmakta, izlerkitleleri ideolojik olarak 
yönlendirmektedir. Tüm basmakalıp yargılar sonuçta kitle iletişim araçlarının ‘biz/onlar’ 
karşıtlığı şeklinde dile getirilebilecek sonu duygu yapısına dayandırılmakta, bu duygu 
yapısından kaynaklanmaktadır.” (Mutlu, 2012, s. 38-39) 

ick da (2007), “Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar adlı çalışmalarında 

Bir, topluluk veya bireyin tutum, davranış ve beklentilerine ilişkin aşırı basit ve 
genellikle değer yüklü bir görüştür. Cinsiyetçi, ırkçı veya başka bakımlardan önyargılı 
kültürlerde derinden kök salabilen bu görüşler, tipik olarak değişime karşı son derece 
dirençlidir ve kültürün mensuplarının başkalarına yönelik tutumlarını şekillendirmede 
önemli bir rol oynar. Kültürel araştırmalarda “Stereotype”ların rolü muhtemelen en çok 
kitle iletişim araçlarının ürünlerinde göze çarpar (drama ve komedide ve haber içeriğinin 
şekillendirilmesi ve oluşturulmasında kadınların ve etnik azınlıkların resmedilişi dahil.) 
gerçi eğitim, iş ve spor alanlarında, bireylerin, kendi stereotipleştirilmiş topluluklarına 
uygun görülen etkinliklere yönlendirilmesinde de önemlidir)” (s. 353)  

Bu çalışmanın amacı, son dönem Türk edebiyatı eserlerinden biri olan Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık 
basmakalıp yargıların nasıl kullanıldığını belirlemek, bunları 

sınıflandırmak ve geçmişten günümüze bu basmakalıp yargıların değişimini incelemektir.

Çalışmamızın yöntemi söylem analizidir. Söylem analizinde biçimsel olarak yazılı hale getirilmiş
türlü kayıtsal malzeme ya da metin (haber bildirileri, firma-siyasal parti- örgüt vb… kuruluşların 
demeç ve bildirileri, akademik makaleler ile sosyal etkileşim niteliği taşıyan her türlü belge örneğin 
sohbet, odak grup tartışması, bireysel görüşme ya da medya, televizyon programları, reklamlar, 
dergiler, romanlar, hikayeler, vb…) araştırma konusu olabilir (Elliot, 1996 Aktaran: Çelik ve Ekşi, 
110). Kişilerin ve kurumların (siyasal parti, sosyal gruplar, toplum içinde yerleşik konumda olan alt ve 

imlikler, vb…) belirli sosyal ve kültürel çevrelerde dili nasıl kullandıklarını, dile nasıl anlam 
yüklediklerini ve bu anlam doğrultusunda kendi gerçekliklerini nasıl yarattıklarını ele alan ve tercih 
edilen iletişim yapılarının sosyokültürel normlar, tercihler ve beklentilerle olan ilişkisi araştıran 
söylem analizindeki temel vurgu söz konusu konuşmaların ve/veya yazılı iletişimin yapıldığı sosyal 
çevrenin, normların, güç ilişkilerinin özelliklerinin tanıtılması ve değerlendirilmesidir. (Çelik ve Ekşi, 

Basmakalıp yargılar çoğunlukla olumsuzdur (‘Siyahlar alıktır’ ya da ‘kadınların saçı 
’ gibi) ama olumlu da olabilirler (‘Pakistanlılar çok akıllı insanlardır’ 

Kitle iletişim araçlarının basmakalıp yargılardan sıklıkla yararlandığı bilinmektedir. Bu 
ik olarak 

yönlendirmektedir. Tüm basmakalıp yargılar sonuçta kitle iletişim araçlarının ‘biz/onlar’ 
karşıtlığı şeklinde dile getirilebilecek sonu duygu yapısına dayandırılmakta, bu duygu 

ick da (2007), “Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar adlı çalışmalarında 

Bir, topluluk veya bireyin tutum, davranış ve beklentilerine ilişkin aşırı basit ve 
bakımlardan önyargılı 

kültürlerde derinden kök salabilen bu görüşler, tipik olarak değişime karşı son derece 
dirençlidir ve kültürün mensuplarının başkalarına yönelik tutumlarını şekillendirmede 

ın rolü muhtemelen en çok 
kitle iletişim araçlarının ürünlerinde göze çarpar (drama ve komedide ve haber içeriğinin 
şekillendirilmesi ve oluşturulmasında kadınların ve etnik azınlıkların resmedilişi dahil.) 

kendi stereotipleştirilmiş topluluklarına 

Bu çalışmanın amacı, son dönem Türk edebiyatı eserlerinden biri olan Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık 
basmakalıp yargıların nasıl kullanıldığını belirlemek, bunları 

sınıflandırmak ve geçmişten günümüze bu basmakalıp yargıların değişimini incelemektir.  

Söylem analizinde biçimsel olarak yazılı hale getirilmiş her 
örgüt vb… kuruluşların 

demeç ve bildirileri, akademik makaleler ile sosyal etkileşim niteliği taşıyan her türlü belge örneğin 
da medya, televizyon programları, reklamlar, 

dergiler, romanlar, hikayeler, vb…) araştırma konusu olabilir (Elliot, 1996 Aktaran: Çelik ve Ekşi, 
110). Kişilerin ve kurumların (siyasal parti, sosyal gruplar, toplum içinde yerleşik konumda olan alt ve 

imlikler, vb…) belirli sosyal ve kültürel çevrelerde dili nasıl kullandıklarını, dile nasıl anlam 
yüklediklerini ve bu anlam doğrultusunda kendi gerçekliklerini nasıl yarattıklarını ele alan ve tercih 

ihler ve beklentilerle olan ilişkisi araştıran 
söylem analizindeki temel vurgu söz konusu konuşmaların ve/veya yazılı iletişimin yapıldığı sosyal 
çevrenin, normların, güç ilişkilerinin özelliklerinin tanıtılması ve değerlendirilmesidir. (Çelik ve Ekşi, 
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7.SARMAŞIK ROMANINDAKİ BASMAKALIP YARGILAR

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık romanındaki basmakalıp yargılar üç grup altında toplanmıştır. Bunlar, 
farklı milletlerden insanlara dayalı basmakalıp yargılar, farklı inançlardan insanlara dayalı basmakalıp 
yargılar ve farklı siyasi görüşlerden insanlara dayalı basmakalıp yargılardır.

7.1.FARKLI MİLLETLERDEN İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR

Romanda Türk ve Ruslar çoğunlukta olmak üzere Kıbrıslılar, İngilizler, Japonlar ve Fransızlar 
birbirleri hakkında basmakalıp yargılar kullanmaktadır.

Kitapta Guardian’dan kurgu bir yazı:

“Tuhaf insanlar ve olaylar ülkesi Türkiye’den haberlerim devam edecek. Bu arada, güzel 
bir kış tatili için neden İstanbul’a gelmiyorsunuz? Merak etmeyin, şövalye ruhlu bir 
İngiliz için yeterince güvenlikli

Bir Rus olan Boris, Türkler hakkında şöyle düşünür:

“Mektuplarında onun hoşuna gideceğini düşünerek, Türkiye’yi ve Türkleri anlatan 
Ludmilla’ya bu konuda uzun cevaplar veriyor, sorular soruyor. ‘Onlar Rönesans’ı 
yaşayamamanın ve Müslüman olmanın sıkıntısını kuşaklar boyu çekecekler,’ diyor Boris 
amca. Her ne kadar Ludmilla, Müslümanlığın dönüşmüş halinden söz etse de cevap hep, 
‘Hiçbir şey dönüşmez, Ludmilla,’ oluyor. ‘Dönüşse bile dönüştüğü haliyle çekilmez.’ 
Diyor, ‘Onlar mıknatıs gibi yeryüzündeki bütün kötülükleri çekip toplamışlar. Hayatımda 
bu kadar kötü niyetli ve vicdansız insanı bir arada görmedim

Yine bir Rus, bir Türk’ün sözü üzerine Türkler hakkında şöyle genelleme bir kalıp kull

“ ‘Koskoca uzayda bile yıldızlar, gezegenler kimi zaman yan yana  diziliyorlar. Aynı şey 
şimdi bizim hayatımızda oluyor. Tanrı bizimle oynuyor, Oleg. Ama yavaş yavaş onun 
oyununu, onun bizim için yazdıklarını ele geçirmeye başladım.’

 ‘Kaderinizi mi ele geçirmeye başladınız?’

 ‘Hayır, bu mümkün mü? Ne yazık ki Tanrı’nın bizim için yazdıklarını yaşayacağız.’

 ‘Anlamadığım onun oyununu nasıl bozduğunuz?’

 ‘Çok kolay, artık onun suyuna gidiyorum.’

 ‘Tanrı’nın suyuna gitmek! Tam bir Türk’e 

Bir Rus’un böyle düşünmesine şaşırılmayabilinir; fakat Türkler Kıbrıslı bir Türk hakkında neler 
düşünüyor: 

 “Kıbrıs Türkü olmak, onu diğer Türk meslektaşlarından ciddi biçimde ayırıyordu. Hukuk 
eğitimini İstanbul’da almasına
olmasının kendisini diğerlerinden bu kadar kesin biçimde ayırmasına, mesleğe ilk 
başladığı yıllarda epey kafa yormuştu. Türklerin, kendilerinden başka kimseyi 
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7.SARMAŞIK ROMANINDAKİ BASMAKALIP YARGILAR 

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık romanındaki basmakalıp yargılar üç grup altında toplanmıştır. Bunlar, 
farklı milletlerden insanlara dayalı basmakalıp yargılar, farklı inançlardan insanlara dayalı basmakalıp 

ar ve farklı siyasi görüşlerden insanlara dayalı basmakalıp yargılardır. 

7.1.FARKLI MİLLETLERDEN İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR

Romanda Türk ve Ruslar çoğunlukta olmak üzere Kıbrıslılar, İngilizler, Japonlar ve Fransızlar 
ıp yargılar kullanmaktadır. 

Kitapta Guardian’dan kurgu bir yazı: 

Tuhaf insanlar ve olaylar ülkesi Türkiye’den haberlerim devam edecek. Bu arada, güzel 
bir kış tatili için neden İstanbul’a gelmiyorsunuz? Merak etmeyin, şövalye ruhlu bir 

nce güvenlikli” (İşigüzel, 2010, s. 101) 

Bir Rus olan Boris, Türkler hakkında şöyle düşünür: 

Mektuplarında onun hoşuna gideceğini düşünerek, Türkiye’yi ve Türkleri anlatan 
Ludmilla’ya bu konuda uzun cevaplar veriyor, sorular soruyor. ‘Onlar Rönesans’ı 

ayamamanın ve Müslüman olmanın sıkıntısını kuşaklar boyu çekecekler,’ diyor Boris 
amca. Her ne kadar Ludmilla, Müslümanlığın dönüşmüş halinden söz etse de cevap hep, 
‘Hiçbir şey dönüşmez, Ludmilla,’ oluyor. ‘Dönüşse bile dönüştüğü haliyle çekilmez.’ 

‘Onlar mıknatıs gibi yeryüzündeki bütün kötülükleri çekip toplamışlar. Hayatımda 
bu kadar kötü niyetli ve vicdansız insanı bir arada görmedim.” (İşigüzel, 2010, s. 268)

Yine bir Rus, bir Türk’ün sözü üzerine Türkler hakkında şöyle genelleme bir kalıp kullanmaktadır:

‘Koskoca uzayda bile yıldızlar, gezegenler kimi zaman yan yana  diziliyorlar. Aynı şey 
şimdi bizim hayatımızda oluyor. Tanrı bizimle oynuyor, Oleg. Ama yavaş yavaş onun 
oyununu, onun bizim için yazdıklarını ele geçirmeye başladım.’ 

‘Kaderinizi mi ele geçirmeye başladınız?’ 

‘Hayır, bu mümkün mü? Ne yazık ki Tanrı’nın bizim için yazdıklarını yaşayacağız.’

‘Anlamadığım onun oyununu nasıl bozduğunuz?’ 

‘Çok kolay, artık onun suyuna gidiyorum.’ 

‘Tanrı’nın suyuna gitmek! Tam bir Türk’e göre.’” (İşigüzel, 2010, s.259) 

Bir Rus’un böyle düşünmesine şaşırılmayabilinir; fakat Türkler Kıbrıslı bir Türk hakkında neler 

Kıbrıs Türkü olmak, onu diğer Türk meslektaşlarından ciddi biçimde ayırıyordu. Hukuk 
eğitimini İstanbul’da almasına ve Türk ana babadan doğmasına rağmen Kıbrıslı 
olmasının kendisini diğerlerinden bu kadar kesin biçimde ayırmasına, mesleğe ilk 
başladığı yıllarda epey kafa yormuştu. Türklerin, kendilerinden başka kimseyi 

Şebnem İşigüzel’in Sarmaşık romanındaki basmakalıp yargılar üç grup altında toplanmıştır. Bunlar, 
farklı milletlerden insanlara dayalı basmakalıp yargılar, farklı inançlardan insanlara dayalı basmakalıp 
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Tuhaf insanlar ve olaylar ülkesi Türkiye’den haberlerim devam edecek. Bu arada, güzel 
bir kış tatili için neden İstanbul’a gelmiyorsunuz? Merak etmeyin, şövalye ruhlu bir 

Mektuplarında onun hoşuna gideceğini düşünerek, Türkiye’yi ve Türkleri anlatan 
Ludmilla’ya bu konuda uzun cevaplar veriyor, sorular soruyor. ‘Onlar Rönesans’ı 

ayamamanın ve Müslüman olmanın sıkıntısını kuşaklar boyu çekecekler,’ diyor Boris 
amca. Her ne kadar Ludmilla, Müslümanlığın dönüşmüş halinden söz etse de cevap hep, 
‘Hiçbir şey dönüşmez, Ludmilla,’ oluyor. ‘Dönüşse bile dönüştüğü haliyle çekilmez.’ 

‘Onlar mıknatıs gibi yeryüzündeki bütün kötülükleri çekip toplamışlar. Hayatımda 
.” (İşigüzel, 2010, s. 268) 

anmaktadır: 

‘Koskoca uzayda bile yıldızlar, gezegenler kimi zaman yan yana  diziliyorlar. Aynı şey 
şimdi bizim hayatımızda oluyor. Tanrı bizimle oynuyor, Oleg. Ama yavaş yavaş onun 

‘Hayır, bu mümkün mü? Ne yazık ki Tanrı’nın bizim için yazdıklarını yaşayacağız.’ 

Bir Rus’un böyle düşünmesine şaşırılmayabilinir; fakat Türkler Kıbrıslı bir Türk hakkında neler 

Kıbrıs Türkü olmak, onu diğer Türk meslektaşlarından ciddi biçimde ayırıyordu. Hukuk 
ve Türk ana babadan doğmasına rağmen Kıbrıslı 
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sevmediğine emindi. Buna karşı kendince bir strate
parçasının dilinde bıraktığı aksanını değiştirmemişti. Aksine daha fazla, Türklerden birisi 
değil, kabul gören birisi değil gibi konuyordu. Kıbrıslı bir Türk olduğunu vurgulayarak 
savcılık yapma başarısını ise, çalışkan
kazandırdığım ‘ermişliği’ sayesinde göstermişti. Tanınmaz haldeki yüzleri, sağlıklı kayıp 
fotoğraflarındakiyle yüzleştirmek aslında savcının işi değildi. Ama kendi ilgilendiği 
vakalarda bu işi de üstlenirdi. Saf
bedenleri teşhis etmedeki becerisine şaşırıyorlardı. Yabancılık, doğa şartlarında gagasını 
ya da pençelerini daha fazla geliştiren hayvancıklar gibi teşhis yeteneğini geliştirmişti 
onun. Evet, bunun bu kadar basit bir açıklaması vardı. Çözülmez cinayetlerin bir 
numaralı savcısı olması, geçmişte Rumlardan yana tavır alan bir ailenin evladı olması 
şaibesine rağmen, sürünmeden, kovulmadan, hatta payeler verilerek mesleğini 
sürdürmesine yardımcı olmuştu.

Bir Rus kadından bahsederken başka bir kalıp kullanılıyor:

“Renkleri karıştırmama rağmen, kırmızıyı hâlâ algılayabildiğimi söylemiştim. Kadın, 
Salim Abidin’in son cümlesinin üstüne gelmişti. Aksanlı Türkçesiyle, ‘Nadya’ya ne oldu?’
diye bağırdığında onun kim olduğunu anlamamıştım: Ludmilla. Hani şu, Türkleri şanslı, 
İstanbul’u karanlık bulan Ludmilla. Onu hiç böyle hayal etmemiştim. Bu yüzden, 
İstanbul’da fahişelik yapıyor olması dedikodu olarak geçiştirilmiş olmalı. Su perisi 
Nadya’nın biricik ablası, Moskova’nın bütün yollarını yapan mühendis Yüri’nin altın 
damlası kızlarından Ludmilla, iyi bir ev uğruna gönüllü yaptığı bu işi 
saçlarının rengiyle çoktan onaylamıştı. Görüyorsunuz ya, ucuz portre ressamı tespitlerim 
peşimizi bırakmıyor.” (İşigüzel, 2010, s. 53)

Yine Rus kadınlar hakkında olaylar üzerinden aynı kalıba imada bulunan ifadeler:

“Neydi gerçekten Ludmilla’nın gerçek işi? Beden eğitimi öğretmeni filan mıydı? 
Masözlük diploması da var mıydı?

“Rusların başına art arda kötü şeyler geliyor, değil mi?”

“Seri bir cinayetten mi söz ediyorsunuz, Ali Ferah?”

Yazarın dünyadan haberi yoktu. Ya da fazlasıyla vardı.

“Hayır, seri bir cinayet denilemez ama, bazı kendini bilmez polisler bile Rus kadınları
tecavüz ediyor, bunu meşru görüyorlar.”

“Evet, evet,” diye başını sallıyordu Ludmilla.

Başka bir yerde ise bir Türk yine Ruslar hakkında şöyle iki genel kalıp kullanılıyor:

“Nadya sessiz bir kızdı. Ne düşündüğünü anlayamazdınız
çözemezsiniz.”(İşigüzel, 2010, s.181)

“Ruslar iyiyi ve kötüyü içerek kutlamazlar mı?
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sevmediğine emindi. Buna karşı kendince bir strateji belirlemiş, asla o kopuk memleket 
parçasının dilinde bıraktığı aksanını değiştirmemişti. Aksine daha fazla, Türklerden birisi 
değil, kabul gören birisi değil gibi konuyordu. Kıbrıslı bir Türk olduğunu vurgulayarak 
savcılık yapma başarısını ise, çalışkanlığı, bilgisi, görgüsü ve biraz önce açıklık 
kazandırdığım ‘ermişliği’ sayesinde göstermişti. Tanınmaz haldeki yüzleri, sağlıklı kayıp 
fotoğraflarındakiyle yüzleştirmek aslında savcının işi değildi. Ama kendi ilgilendiği 
vakalarda bu işi de üstlenirdi. Safkan Türkler de en çok, bu insanlıktan çıkmış suratları, 
bedenleri teşhis etmedeki becerisine şaşırıyorlardı. Yabancılık, doğa şartlarında gagasını 
ya da pençelerini daha fazla geliştiren hayvancıklar gibi teşhis yeteneğini geliştirmişti 

u kadar basit bir açıklaması vardı. Çözülmez cinayetlerin bir 
numaralı savcısı olması, geçmişte Rumlardan yana tavır alan bir ailenin evladı olması 
şaibesine rağmen, sürünmeden, kovulmadan, hatta payeler verilerek mesleğini 
sürdürmesine yardımcı olmuştu.” (İşigüzel, 2010, s. 125) 

Bir Rus kadından bahsederken başka bir kalıp kullanılıyor: 

Renkleri karıştırmama rağmen, kırmızıyı hâlâ algılayabildiğimi söylemiştim. Kadın, 
Salim Abidin’in son cümlesinin üstüne gelmişti. Aksanlı Türkçesiyle, ‘Nadya’ya ne oldu?’
diye bağırdığında onun kim olduğunu anlamamıştım: Ludmilla. Hani şu, Türkleri şanslı, 
İstanbul’u karanlık bulan Ludmilla. Onu hiç böyle hayal etmemiştim. Bu yüzden, 
İstanbul’da fahişelik yapıyor olması dedikodu olarak geçiştirilmiş olmalı. Su perisi 

’nın biricik ablası, Moskova’nın bütün yollarını yapan mühendis Yüri’nin altın 
damlası kızlarından Ludmilla, iyi bir ev uğruna gönüllü yaptığı bu işi -fahişeliği
saçlarının rengiyle çoktan onaylamıştı. Görüyorsunuz ya, ucuz portre ressamı tespitlerim 

” (İşigüzel, 2010, s. 53) 

Yine Rus kadınlar hakkında olaylar üzerinden aynı kalıba imada bulunan ifadeler: 

Neydi gerçekten Ludmilla’nın gerçek işi? Beden eğitimi öğretmeni filan mıydı? 
Masözlük diploması da var mıydı?” (İşigüzel, 2010, s.53) 

Rusların başına art arda kötü şeyler geliyor, değil mi?” 

“Seri bir cinayetten mi söz ediyorsunuz, Ali Ferah?” 

Yazarın dünyadan haberi yoktu. Ya da fazlasıyla vardı. 

“Hayır, seri bir cinayet denilemez ama, bazı kendini bilmez polisler bile Rus kadınları
tecavüz ediyor, bunu meşru görüyorlar.” 

“Evet, evet,” diye başını sallıyordu Ludmilla. “  (İşigüzel, 2010, s.54) 

Başka bir yerde ise bir Türk yine Ruslar hakkında şöyle iki genel kalıp kullanılıyor: 

Nadya sessiz bir kızdı. Ne düşündüğünü anlayamazdınız. Ruslar böyledir. Şifrelerini 
.”(İşigüzel, 2010, s.181) 

Ruslar iyiyi ve kötüyü içerek kutlamazlar mı?” (İşigüzel, 2010, s.82) 
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Bir Türk, bir Rus erkek hakkında şu iki kalıbı kullanıyor:

“Serçe parmağı, boşlukta kıvranıp durmaktan, kim bilir ne
eşini aramaktan vazgeçti. İyi huylu bir çocuk gibi sevindiğini, çok mutlu olduğunu açıkça 
belli etti. Bunu yaparken, yine de gerçek bir Rus gibi mesafeli, soğuk, temkinli 
davranmaya da özen gösterdi.

“Ben böyle aşk şarkıları mırıldanırken, Viladimir Starov’un başına gelenleri, kadehini bir 
Rus gibi değil de, zarif bir Avrupalı gibi kaldıran 
hissettiğim için böyle söylüyorum, oysa Rusların hareketlerinde bir kesinlik ve kararlıl
vardır- Oleg’e nasıl anlatabilirim?

Bir Türk, bir Rus karşısında kendi davranışını şu kalıpta görüyor:

“Gitmek için aniden doğruldu. Ben de aynı anda bir Doğulu gibi ısrarcı, ‘Oturun, 
oturun,’ dedim.” (İşigüzel, 2010, s. 82)

Bir Fransız, ise bir Türk davranışı hakkında şu kalıbı kullanır:

“Seni dinliyorum, Ali.” 

“Ne içersin?” 

“Boşver şimdi Türk misafirperverliğini… Ben seni dinliyorum.”

Entelektüel olsa da kişi, basmakalıp yargı ortaya çıkıyor:

“Vay yüzsüz vay! Babası kıçtan asilzade Ferdinand’ın, ‘Oğlum ararsa,’ uyarısı, ne 
zaman kabul edilmiş görüşme talebi oldu? Şu İngilizler, Üçüncü Dünyalıları gerçekten 
Üçüncü dünyalı Sanıyorlar. Onlara kalırsa bizim görgü kurallarımız, ricalarımız, özel 
hayatımız hiç yok.” (İşigüzel, 2010, s. 155)

Bir örnek daha: 

“ “Benim aklımda Gérôme’la ilgili kalan tek şey, izlenimcilere karşı duyduğu büyük 
düşmanlık,” diyor Oleg. “Biliyorsunuz değil mi, hükümeti 1800’lerin sonunda 
izlenimcilerden kalan 65 tabloyu reddet

“Sanatçıların bile ayrımcı olması ne garip, değil mi?” dedi atölye şefi. Bunu gözlerini 
Oleg’e dikerek söyledi.” 

“Şükür, Gérôme’un tavrı sadece izlenimcilere karşı.”

“Ah elbette!” diye devam etti atölye şefi. “Üçüncü Dünyalıları, yabanc
korumuş,” bunu söylerken himaye etmek zorunda kaldığı Oleg’e bakmıyordu.
2010, s.280) 

Olumlu kalıp da kullanılıyor bazen: 
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Bir Türk, bir Rus erkek hakkında şu iki kalıbı kullanıyor: 

Serçe parmağı, boşlukta kıvranıp durmaktan, kim bilir ne zamandır yerinde olmayan 
eşini aramaktan vazgeçti. İyi huylu bir çocuk gibi sevindiğini, çok mutlu olduğunu açıkça 
belli etti. Bunu yaparken, yine de gerçek bir Rus gibi mesafeli, soğuk, temkinli 
davranmaya da özen gösterdi.” (İşigüzel, 2010, s.82) 

öyle aşk şarkıları mırıldanırken, Viladimir Starov’un başına gelenleri, kadehini bir 
Rus gibi değil de, zarif bir Avrupalı gibi kaldıran –hareketinde hafiflik olduğunu 
hissettiğim için böyle söylüyorum, oysa Rusların hareketlerinde bir kesinlik ve kararlıl

Oleg’e nasıl anlatabilirim?” (İşigüzel, 2010, s.83) 

Bir Türk, bir Rus karşısında kendi davranışını şu kalıpta görüyor: 

Gitmek için aniden doğruldu. Ben de aynı anda bir Doğulu gibi ısrarcı, ‘Oturun, 
” (İşigüzel, 2010, s. 82) 

Fransız, ise bir Türk davranışı hakkında şu kalıbı kullanır: 

“Boşver şimdi Türk misafirperverliğini… Ben seni dinliyorum.” “ (İşigüzel, 2010, s.358)

Entelektüel olsa da kişi, basmakalıp yargı ortaya çıkıyor: 

“Vay yüzsüz vay! Babası kıçtan asilzade Ferdinand’ın, ‘Oğlum ararsa,’ uyarısı, ne 
zaman kabul edilmiş görüşme talebi oldu? Şu İngilizler, Üçüncü Dünyalıları gerçekten 
Üçüncü dünyalı Sanıyorlar. Onlara kalırsa bizim görgü kurallarımız, ricalarımız, özel 

” (İşigüzel, 2010, s. 155) 

“Benim aklımda Gérôme’la ilgili kalan tek şey, izlenimcilere karşı duyduğu büyük 
düşmanlık,” diyor Oleg. “Biliyorsunuz değil mi, hükümeti 1800’lerin sonunda 
izlenimcilerden kalan 65 tabloyu reddetmeye ikna etmişti.” 

“Sanatçıların bile ayrımcı olması ne garip, değil mi?” dedi atölye şefi. Bunu gözlerini 

“Şükür, Gérôme’un tavrı sadece izlenimcilere karşı.” 

“Ah elbette!” diye devam etti atölye şefi. “Üçüncü Dünyalıları, yabancıları hep 
korumuş,” bunu söylerken himaye etmek zorunda kaldığı Oleg’e bakmıyordu. “ (İşigüzel, 
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“Benim aklımda Gérôme’la ilgili kalan tek şey, izlenimcilere karşı duyduğu büyük 
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ıları hep 
“ (İşigüzel, 
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“Ama Japonluk böyle bir şey olmalıydı. Sakinlik, sessizlik, anlayışla karşılamaya çalışma. 
Evet, bu adamda Japonluğun bütün erdemleri vardı. Anlaşılan onun romanını yazmaya 
niyetlenen Şebnem İşigüzel –
ahlaklı, edepli bir şey yazacak olmalıydı. Yani ne bileyim, insanın başkahramanı japon 
olduğu bir roman, ancak böyle olabilir gibi geliyordu bana.

“Ruslar, Kıbrıslı Türkler. Kendi adıma bizler ve onlar ayrımını yapmadığımı söylemek 
isterim.” (İşigüzel, 2010, s.181) 

Eşini öldürmekle suçlanan diğer baş karakter, Nobel Ödüllü Salim Abid
açıklaması: 

“1963 yılının 12 Haziran'ına denk gelen gazeteleri taradığınızda, 20 yaşındaki genç 
kocanın polis muhabirlerine verdiği şu demece rastlarsınız:

‘Marget bir İngiliz kızı olarak İstanbul'a ve Türk aile hayatına uygunsuzluk
gösteriyordu. Çalıştığı Robert Kolej Kütüphanesi'ndeki işleyişle ilgili sorunları vardı. Eve 
gelir gelmez içmeye başlıyor, sonra da pencereden sarkıp bağırarak komşuları rahatsız 
ediyordu.’ (İşigüzel, 2010, s. 235)

Basmakalıp yargıların, basitleştirilm
“sığılaşma”: 

"Peki, bilmiyorum. Affedersin. Her şeyi sığlaştırmada üstüme yoktur, bilirsin."

"Senin gibi oryantalistlere meraklı olmasam da, evet, hatırlarım. Şu, türbede diz çökmüş 
dua eden adam mı?" 

"Hayır! Osman Hamdi'yle karıştırıyorsun."

"Evet, şimdi resim, üstadın pırıl pırıl renkleri ve gölgeleriyle gözümün önüne geldi. 
türbede mezar başında böğüren adamın olduğu, değil mi?"

"Acıyla bağıran, dua eden, diyelim istersen."

"Meseleyi biraz sığlaştırsak ne çıkar. Sonuçta erdemli bir şey istemiyorsun.” 
2010, s.117) 

Sığılaştırmayı seven Ressam Ali Ferah İngiliz gazeteciye çatar, kişisel alanı ile ilgili bir şey 
söylediğinde, bu cevap iki toplumun karşılaştırılması gibidir:

"Evim Kaotik değil." 

"Muhtemelen siz Londra'da daha eski bir evde oturuyorsunuzdur. Bu ev tam tamına yüz 
yıllık. eşyalar ve yerleri yüz yıldır hiç değişmemiştir. Buna benim atölyem dahil. Şu 
koltuklar, yüz yıldır şömineye bakar vaziyette durur. Çalışma masası da
Dedem, babam ve şimdi de ben, yüz yıldır bu düzen içinde çalışıyoruz. Onlar tüccarmış, 
ben ressamım, tek farkımız bu. 

Birisinin, acısı başkasının eğlencesine dönüşebiliyor:
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Ama Japonluk böyle bir şey olmalıydı. Sakinlik, sessizlik, anlayışla karşılamaya çalışma. 
nluğun bütün erdemleri vardı. Anlaşılan onun romanını yazmaya 

–soyadına bittiğimi özellikle belirtmeliyim- erdemli, yüksek 
ahlaklı, edepli bir şey yazacak olmalıydı. Yani ne bileyim, insanın başkahramanı japon 

ncak böyle olabilir gibi geliyordu bana.” (İşigüzel, 2010, s. 292)

Ruslar, Kıbrıslı Türkler. Kendi adıma bizler ve onlar ayrımını yapmadığımı söylemek 
” (İşigüzel, 2010, s.181)  

Eşini öldürmekle suçlanan diğer baş karakter, Nobel Ödüllü Salim Abidin’in gazetede yer alan 

“1963 yılının 12 Haziran'ına denk gelen gazeteleri taradığınızda, 20 yaşındaki genç 
kocanın polis muhabirlerine verdiği şu demece rastlarsınız: 

‘Marget bir İngiliz kızı olarak İstanbul'a ve Türk aile hayatına uygunsuzluk
gösteriyordu. Çalıştığı Robert Kolej Kütüphanesi'ndeki işleyişle ilgili sorunları vardı. Eve 
gelir gelmez içmeye başlıyor, sonra da pencereden sarkıp bağırarak komşuları rahatsız 

(İşigüzel, 2010, s. 235) 

Basmakalıp yargıların, basitleştirilmiş düşünceler olduğunu söylemiştik, belki de asıl mesele budur, 

"Peki, bilmiyorum. Affedersin. Her şeyi sığlaştırmada üstüme yoktur, bilirsin." 

"Senin gibi oryantalistlere meraklı olmasam da, evet, hatırlarım. Şu, türbede diz çökmüş 

"Hayır! Osman Hamdi'yle karıştırıyorsun." 

"Evet, şimdi resim, üstadın pırıl pırıl renkleri ve gölgeleriyle gözümün önüne geldi. 
türbede mezar başında böğüren adamın olduğu, değil mi?" 

"Acıyla bağıran, dua eden, diyelim istersen." 

ığlaştırsak ne çıkar. Sonuçta erdemli bir şey istemiyorsun.” (İşigüzel, 

Sığılaştırmayı seven Ressam Ali Ferah İngiliz gazeteciye çatar, kişisel alanı ile ilgili bir şey 
söylediğinde, bu cevap iki toplumun karşılaştırılması gibidir: 

"Muhtemelen siz Londra'da daha eski bir evde oturuyorsunuzdur. Bu ev tam tamına yüz 
yıllık. eşyalar ve yerleri yüz yıldır hiç değişmemiştir. Buna benim atölyem dahil. Şu 
koltuklar, yüz yıldır şömineye bakar vaziyette durur. Çalışma masası da arkamızda. 
Dedem, babam ve şimdi de ben, yüz yıldır bu düzen içinde çalışıyoruz. Onlar tüccarmış, 
ben ressamım, tek farkımız bu. (İşigüzel, 2010, s. 213) 

Birisinin, acısı başkasının eğlencesine dönüşebiliyor: 

Ama Japonluk böyle bir şey olmalıydı. Sakinlik, sessizlik, anlayışla karşılamaya çalışma. 
nluğun bütün erdemleri vardı. Anlaşılan onun romanını yazmaya 

erdemli, yüksek 
ahlaklı, edepli bir şey yazacak olmalıydı. Yani ne bileyim, insanın başkahramanı japon 

” (İşigüzel, 2010, s. 292) 

Ruslar, Kıbrıslı Türkler. Kendi adıma bizler ve onlar ayrımını yapmadığımı söylemek 

in’in gazetede yer alan 

“1963 yılının 12 Haziran'ına denk gelen gazeteleri taradığınızda, 20 yaşındaki genç 

‘Marget bir İngiliz kızı olarak İstanbul'a ve Türk aile hayatına uygunsuzluklar 
gösteriyordu. Çalıştığı Robert Kolej Kütüphanesi'ndeki işleyişle ilgili sorunları vardı. Eve 
gelir gelmez içmeye başlıyor, sonra da pencereden sarkıp bağırarak komşuları rahatsız 

iş düşünceler olduğunu söylemiştik, belki de asıl mesele budur, 

"Senin gibi oryantalistlere meraklı olmasam da, evet, hatırlarım. Şu, türbede diz çökmüş 

"Evet, şimdi resim, üstadın pırıl pırıl renkleri ve gölgeleriyle gözümün önüne geldi. 

(İşigüzel, 

Sığılaştırmayı seven Ressam Ali Ferah İngiliz gazeteciye çatar, kişisel alanı ile ilgili bir şey 

"Muhtemelen siz Londra'da daha eski bir evde oturuyorsunuzdur. Bu ev tam tamına yüz 
yıllık. eşyalar ve yerleri yüz yıldır hiç değişmemiştir. Buna benim atölyem dahil. Şu 

arkamızda. 
Dedem, babam ve şimdi de ben, yüz yıldır bu düzen içinde çalışıyoruz. Onlar tüccarmış, 
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"Nadya ağır ağır, boğazın derin sularında yol 
mektubu. Bu mektubu ve Rus Devlet Başkanı Putin'in CNN'de kendisine 'Kursk'a ne 
oldu?' diye soran Larry King'e verdiği, "Battı," cevabını. Salim Abidin'in günlerce bu 
kısa cevaba güldüğünü, bundan yola çıkarak her şeye 
güldüğünü." (İşigüzel, 2010, s.132)

7.2.FARKLI İNANÇLARDAN İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR

Romanda Müslümanların, Hristiyanlara bakışı, bir Hristiyan gözüyle şu şekilde veriliyor:

“Ustabaşı sürekli, ‘Biz Müslümanla
diyordu. 

“Ustabaşı, Oleg’i yumruklamaya başlamıştı. İstese Oleg onu dövebilirdi, ama o an, her 
şey çok saçma geliyor, bu yüzden, zavallı, sıska, korkak bir adamdan sarhoş olduğu için 
dayak yiyordu. Ustabaşı delirmiş gibiydi:

“ ‘Verdiğim paralar sana haram olsun, pis domuz.’ diyordu.

“ ‘Haram olsun,’ ne demekti? Oleg, fır fır dönen kafasında bu minik cümleciğin Rusça 
karşılığını arıyordu. Müslümanların, yabancıları, Hıristiyanları sürekli ‘domuz’ diyerek 
aşağıladıklarını çoktan öğrenmişti. ‘Haram olsun’ ne demekti acaba?” 
73) 

7.3.FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDEKİ İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR

Bir sanat eserinden, hatta Postmodern bir romandan siyasi bir tavır beklemek bir yorumdur, aşağıdaki 
parça bu yorumumuzu destekler nitelikte olsa gerek:

“Galatasaray Lisesi önünde, yine bildik bir eylem vardı. Cumartesi Anneleri, devletin 
elinde kaybolan çocuklarını arıyorlardı.

‘Bana yardımları olur mu?’ 

‘Onların çocukları, siyasi kayıp.’

‘Ama kayıp.’ 

“Oradaki kalabalık ile Nadya arasında kabaca bir benzerlik kuruvermiş, arabadan 
inmişti. Eylemcilerin önündeki polis kalabalığının yanına doğru gidiyordu. Ben de 
arkasından indim. Çantasından kardeşinin bir fotoğrafını çıkarmıştı ve polislere onu 
gösteriyordu. Birazdan toplandıkları güne atfen, Cumartesi Anneleri adını verdikleri bu 
gösteri topluluğunun ağzını burnunu kıracak coplarını sıkıca kavramış polisler, 
Ludmilla’nın elindeki fotoğrafa bakıyorlardı. Karşılarındaki, her hafta dövüp, tıka basa 
otobüslere doldurup, karakollara pay ettikleri annelerden farklıydı. Üzerindeki giysiler 
yerel değildi. Yine de fazla şaşırmamışlardı. ‘Yabancı kayıp bürosuna gideceksin. Vatan 
Caddesi’ne,’ dediklerini duydum. Ludmilla’nın koluna yapışıp o kalabalıktan çıkardım.
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Nadya ağır ağır, boğazın derin sularında yol alırken, kelime kelime hatırlıyor bu 
mektubu. Bu mektubu ve Rus Devlet Başkanı Putin'in CNN'de kendisine 'Kursk'a ne 
oldu?' diye soran Larry King'e verdiği, "Battı," cevabını. Salim Abidin'in günlerce bu 
kısa cevaba güldüğünü, bundan yola çıkarak her şeye kısa kısa cevaplar verdiğini ve yine 

(İşigüzel, 2010, s.132) 

7.2.FARKLI İNANÇLARDAN İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR

Romanda Müslümanların, Hristiyanlara bakışı, bir Hristiyan gözüyle şu şekilde veriliyor:

Ustabaşı sürekli, ‘Biz Müslümanlara göre değildir bu. Gâvurlar içer domuz gibi,’ 

“Ustabaşı, Oleg’i yumruklamaya başlamıştı. İstese Oleg onu dövebilirdi, ama o an, her 
şey çok saçma geliyor, bu yüzden, zavallı, sıska, korkak bir adamdan sarhoş olduğu için 

elirmiş gibiydi: 

“ ‘Verdiğim paralar sana haram olsun, pis domuz.’ diyordu. 

“ ‘Haram olsun,’ ne demekti? Oleg, fır fır dönen kafasında bu minik cümleciğin Rusça 
karşılığını arıyordu. Müslümanların, yabancıları, Hıristiyanları sürekli ‘domuz’ diyerek 

adıklarını çoktan öğrenmişti. ‘Haram olsun’ ne demekti acaba?” (İşigüzel, 2010, s. 

7.3.FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDEKİ İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR

Bir sanat eserinden, hatta Postmodern bir romandan siyasi bir tavır beklemek bir yorumdur, aşağıdaki 
parça bu yorumumuzu destekler nitelikte olsa gerek: 

Galatasaray Lisesi önünde, yine bildik bir eylem vardı. Cumartesi Anneleri, devletin 
elinde kaybolan çocuklarını arıyorlardı. 

‘Onların çocukları, siyasi kayıp.’ 

“Oradaki kalabalık ile Nadya arasında kabaca bir benzerlik kuruvermiş, arabadan 
inmişti. Eylemcilerin önündeki polis kalabalığının yanına doğru gidiyordu. Ben de 
arkasından indim. Çantasından kardeşinin bir fotoğrafını çıkarmıştı ve polislere onu 

rdu. Birazdan toplandıkları güne atfen, Cumartesi Anneleri adını verdikleri bu 
gösteri topluluğunun ağzını burnunu kıracak coplarını sıkıca kavramış polisler, 
Ludmilla’nın elindeki fotoğrafa bakıyorlardı. Karşılarındaki, her hafta dövüp, tıka basa 

re doldurup, karakollara pay ettikleri annelerden farklıydı. Üzerindeki giysiler 
yerel değildi. Yine de fazla şaşırmamışlardı. ‘Yabancı kayıp bürosuna gideceksin. Vatan 
Caddesi’ne,’ dediklerini duydum. Ludmilla’nın koluna yapışıp o kalabalıktan çıkardım.

alırken, kelime kelime hatırlıyor bu 
mektubu. Bu mektubu ve Rus Devlet Başkanı Putin'in CNN'de kendisine 'Kursk'a ne 
oldu?' diye soran Larry King'e verdiği, "Battı," cevabını. Salim Abidin'in günlerce bu 

kısa kısa cevaplar verdiğini ve yine 

7.2.FARKLI İNANÇLARDAN İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR 

Romanda Müslümanların, Hristiyanlara bakışı, bir Hristiyan gözüyle şu şekilde veriliyor: 

ra göre değildir bu. Gâvurlar içer domuz gibi,’ 

“Ustabaşı, Oleg’i yumruklamaya başlamıştı. İstese Oleg onu dövebilirdi, ama o an, her 
şey çok saçma geliyor, bu yüzden, zavallı, sıska, korkak bir adamdan sarhoş olduğu için 

“ ‘Haram olsun,’ ne demekti? Oleg, fır fır dönen kafasında bu minik cümleciğin Rusça 
karşılığını arıyordu. Müslümanların, yabancıları, Hıristiyanları sürekli ‘domuz’ diyerek 

(İşigüzel, 2010, s. 

7.3.FARKLI SİYASİ GÖRÜŞLERDEKİ İNSANLARA DAYALI BASMAKALIP YARGILAR 

Bir sanat eserinden, hatta Postmodern bir romandan siyasi bir tavır beklemek bir yorumdur, aşağıdaki 

Galatasaray Lisesi önünde, yine bildik bir eylem vardı. Cumartesi Anneleri, devletin 

“Oradaki kalabalık ile Nadya arasında kabaca bir benzerlik kuruvermiş, arabadan 
inmişti. Eylemcilerin önündeki polis kalabalığının yanına doğru gidiyordu. Ben de 
arkasından indim. Çantasından kardeşinin bir fotoğrafını çıkarmıştı ve polislere onu 

rdu. Birazdan toplandıkları güne atfen, Cumartesi Anneleri adını verdikleri bu 
gösteri topluluğunun ağzını burnunu kıracak coplarını sıkıca kavramış polisler, 
Ludmilla’nın elindeki fotoğrafa bakıyorlardı. Karşılarındaki, her hafta dövüp, tıka basa 

re doldurup, karakollara pay ettikleri annelerden farklıydı. Üzerindeki giysiler 
yerel değildi. Yine de fazla şaşırmamışlardı. ‘Yabancı kayıp bürosuna gideceksin. Vatan 
Caddesi’ne,’ dediklerini duydum. Ludmilla’nın koluna yapışıp o kalabalıktan çıkardım. 
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“ ‘Senin bu kayıplarla ilgin yok. Onların çocukları ölü. İstedikleri, çocuklarının ölüsü, 
ölüm hikâyeleri.’” (İşigüzel, 2010, 59

8. SARMAŞIK ROMANI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BASMAKALIP YARGILARIN DÜNÜ VE 
BUGÜNÜ 

Romanda toplumların birbiri hakkındaki görüşleri ka
çürütülmüş diyebiliriz. Yeni dünya düzeni dediğimiz sistem, toplumları yaklaştırmak yerine ayrılığı 
derinleştirmiştir. Romandaki basmakalıp yargılarda da görüldüğü gibi, milliyetçilik baş göstermiş ve 
kendi milletinden ve inancından olmayan insanlar için çoğunlukla olumsuz yargılar kullanılmıştır. 
Sadece Japonlar hakkında olumlu bir basmakalıp yargı kullanılmıştır. Walter Lippman’ın da dediği 
gibi bu yargıların çoğunda bir ‘biz/onlar’ karşıtlığı oluşturularak okuy
yönlendirilmektedir. Bu da bir iletişim aracının inşaların yargılarını nasıl etkileyebileceğini açıkça 
göstermektedir. 

Türk edebiyatının ilk dönem romanlarına da baktığımızda onlarda da Batılılar’ın ahlaken çökük 
olduğu fikri öndedir: 

“Yazık ki Avrupalı kadınlar tabakat
aliyenin ihtisasat-ı mahsusasına mahzar olamamışlardır. Suret
görünmeyi en büyük zarafet sanırlar. Erkek ile yüz yüze geldikleri zaman mahcubiyet 
denilen o nur-ı letafet onların yüzlerinde asla tecelli etmeyip karşılarındaki erkeğe öyle 
göz dikerek o kadar vazıh bir cur'et
gönül sahibi bir adam ise mutlaka mahcubiyetin yine kendi tarafında kaldığını görür.
(Aktaran: Parla, 2006, s. 84) 

Bu basmakalıp yargıların hâlâ devam ettiği, romanda özellikle Rus kadınlar, farklı dinler ve siyasal 
görüş hakkında verilen örneklerde açıkça görülmektedir.

Romanda ayrıca basmakalıp ifadelerin doğrudan kullanılmadan ama karşı 
şekilde düşünmeye itecek şekilde anlatımların da kullanıldığı görülmektedir. Bu da yine basmakalıp 
yargıların net olarak kullanılmasa bile romanın bu çerçeve içinde yazıldığını göstermektedir.

9.SONUÇ 

Şebnem İşigüzel, “Sarmaşık” adlı romanında basmakalıp yargılara kullanarak başka toplumlarla ilgili 
yargıları yermiştir. Gazetelerde yayınlanan ilk Türk romanları gibi, parodi düzeyinde, başka amaçlı da 
kullanılsa basmakalıp yargılar bu romanda önemli yer tutmaktadır. 

Türk edebiyatında roman türünde ilk eserler verilirken kullanılan bu basmakalıp ifadelerin çoğunun 
günümüzün son akımlarından biri olan post modernizmde hâlâ bir malzeme, bir anlatış tarzı olarak 
kullanılmaya devam edildiği bu örnek üzerinde yaptığımız araştırmamızdan gör
basmakalıp yargıların geçmişten günümüze bir değişime uğramadan yeni yazarlar tarafından da hala 
aynı şekilde kullanılması, geçmişte kitle iletişim araçlarının bugünün izler kitlelerine de etki ederek 
nasıl yönlendirdiğini açıkça göstermekte
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‘Senin bu kayıplarla ilgin yok. Onların çocukları ölü. İstedikleri, çocuklarının ölüsü, 
’” (İşigüzel, 2010, 59-60) 

8. SARMAŞIK ROMANI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BASMAKALIP YARGILARIN DÜNÜ VE 

Romanda toplumların birbiri hakkındaki görüşleri kahramanların ağzından kullanılarak yerilmiş, 
çürütülmüş diyebiliriz. Yeni dünya düzeni dediğimiz sistem, toplumları yaklaştırmak yerine ayrılığı 
derinleştirmiştir. Romandaki basmakalıp yargılarda da görüldüğü gibi, milliyetçilik baş göstermiş ve 

tinden ve inancından olmayan insanlar için çoğunlukla olumsuz yargılar kullanılmıştır. 
Sadece Japonlar hakkında olumlu bir basmakalıp yargı kullanılmıştır. Walter Lippman’ın da dediği 
gibi bu yargıların çoğunda bir ‘biz/onlar’ karşıtlığı oluşturularak okuyucular bu şekilde 
yönlendirilmektedir. Bu da bir iletişim aracının inşaların yargılarını nasıl etkileyebileceğini açıkça 

Türk edebiyatının ilk dönem romanlarına da baktığımızda onlarda da Batılılar’ın ahlaken çökük 

zık ki Avrupalı kadınlar tabakat-ı sevdanın pek aşağılarında kalarak bu tabakat
ı mahsusasına mahzar olamamışlardır. Suret-i nazikanede çapkın 

görünmeyi en büyük zarafet sanırlar. Erkek ile yüz yüze geldikleri zaman mahcubiyet 
ı letafet onların yüzlerinde asla tecelli etmeyip karşılarındaki erkeğe öyle 

göz dikerek o kadar vazıh bir cur'et-i hevaperestane ile bakarlar ki eğer erkek biraz 
gönül sahibi bir adam ise mutlaka mahcubiyetin yine kendi tarafında kaldığını görür.

 

Bu basmakalıp yargıların hâlâ devam ettiği, romanda özellikle Rus kadınlar, farklı dinler ve siyasal 
görüş hakkında verilen örneklerde açıkça görülmektedir. 

Romanda ayrıca basmakalıp ifadelerin doğrudan kullanılmadan ama karşı tarafı dolaylı olarak bu 
şekilde düşünmeye itecek şekilde anlatımların da kullanıldığı görülmektedir. Bu da yine basmakalıp 
yargıların net olarak kullanılmasa bile romanın bu çerçeve içinde yazıldığını göstermektedir.

lı romanında basmakalıp yargılara kullanarak başka toplumlarla ilgili 
yargıları yermiştir. Gazetelerde yayınlanan ilk Türk romanları gibi, parodi düzeyinde, başka amaçlı da 
kullanılsa basmakalıp yargılar bu romanda önemli yer tutmaktadır.  

a roman türünde ilk eserler verilirken kullanılan bu basmakalıp ifadelerin çoğunun 
günümüzün son akımlarından biri olan post modernizmde hâlâ bir malzeme, bir anlatış tarzı olarak 
kullanılmaya devam edildiği bu örnek üzerinde yaptığımız araştırmamızdan görülmektedir. Bu 
basmakalıp yargıların geçmişten günümüze bir değişime uğramadan yeni yazarlar tarafından da hala 
aynı şekilde kullanılması, geçmişte kitle iletişim araçlarının bugünün izler kitlelerine de etki ederek 
nasıl yönlendirdiğini açıkça göstermektedir. 

‘Senin bu kayıplarla ilgin yok. Onların çocukları ölü. İstedikleri, çocuklarının ölüsü, 

8. SARMAŞIK ROMANI ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BASMAKALIP YARGILARIN DÜNÜ VE 

hramanların ağzından kullanılarak yerilmiş, 
çürütülmüş diyebiliriz. Yeni dünya düzeni dediğimiz sistem, toplumları yaklaştırmak yerine ayrılığı 
derinleştirmiştir. Romandaki basmakalıp yargılarda da görüldüğü gibi, milliyetçilik baş göstermiş ve 

tinden ve inancından olmayan insanlar için çoğunlukla olumsuz yargılar kullanılmıştır. 
Sadece Japonlar hakkında olumlu bir basmakalıp yargı kullanılmıştır. Walter Lippman’ın da dediği 

ucular bu şekilde 
yönlendirilmektedir. Bu da bir iletişim aracının inşaların yargılarını nasıl etkileyebileceğini açıkça 
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Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Gelişiminde Medyanın Konumu: 
Terör Olayları Örneklemi

Ramazan ERTEL, Yüksek Lisans Öğrencisi,  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 
ve Reklamcılık Bölümü

Özet 

Günümüzde birçok birey dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen terör olayları sonucunda 
doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli travmatik etkilere maruz kalmaktadır. Bu travmatik olaylar, 
bireylerin fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin yanı sıra psikolojik 
etkilemektedir. Doğa ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılan travmatik olayların bireyler üzerinde 
yaratmış olduğu etkinin şiddet ve süresindeki farklılıklar yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ancak 
insan kaynaklı travmatik olaylar arasında yer alan terör olaylarının bilinen en yüksek psikolojik etkiye 
sahip olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda bireylerde meydana gelen psikolojik etkiler arasında en 
önemli psikolojik etki olarak da travma sonrası stres bozukluğu (TS
konuyla ilgili olarak bulguların, doğrudan travmaya maruz kalan bireylerde, travma sonrası stres 
bozukluğu geliştirme oranının daha yüksek olduğu bilinmesine rağmen, yapılan araştırmalar dolaylı 
yoldan travmaya maruz kalan b
göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre de  medya dolaylı olarak travma artırıcı bir unsur olarak ön 
plana çıkmaktadır ( Ben-Zur vd., 2012, ss.132
korku tepkileri ya da hafıza ile ilgili bilişsel süreçler görülmektedir. Bu tepkiler doğrudan travmaya maruz 
kalan bireylerde görülen azalmış güvenlik hissiyatı ile benzerlik göstermektedir(Houston, 2009, ss.844
861). Amerika’da meydana gelen 1
aracılığı ile dolaylı olarak travmaya maruz kalmış bireylerin TSSB geliştirdiği gözlemlenmiştir (Silver 
vd., 2002, ss.1235–1244). 

Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemleri ar
yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılarak, TSSB ve medya arasındaki ilişkinin betimsel analizi 
yapılmaya çalışılmıştır. 

Bu çalışmanın amacı travmatik olaylar sonucunda bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin 
ilişkisi irdelenerek: medya üzerinden travmatik olaylara maruz kalan bireylerde TSSB gelişimini arttırıcı 
bir motivatör olarak medyanın konumu incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde artan terör olayları 
sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmı
mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili içeriklere medyada sık sık yer verilmektedir. 
Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse terör olaylarını yaygın bir şekilde deney
diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir motivatör olarak ele alışıyla ilgili kaynakların sınırlı 
olması, bu çalışmanın akademik önemini arttırmaktadır. Bu çalışmayla medya ve TSSB arasında pozitif 
bir korelasyon olduğu konusuna dikkat çekere
ışık tutması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Medya, Travmatik Olay, Terör
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Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Gelişiminde Medyanın Konumu: 
Terör Olayları Örneklemi 

Yüksek Lisans Öğrencisi,  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 
ve Reklamcılık Bölümü, ramazanertel@hotmail.com 

Günümüzde birçok birey dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen terör olayları sonucunda 
doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli travmatik etkilere maruz kalmaktadır. Bu travmatik olaylar, 
bireylerin fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin yanı sıra psikolojik gelişimlerini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Doğa ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılan travmatik olayların bireyler üzerinde 
yaratmış olduğu etkinin şiddet ve süresindeki farklılıklar yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ancak 

vmatik olaylar arasında yer alan terör olaylarının bilinen en yüksek psikolojik etkiye 
sahip olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda bireylerde meydana gelen psikolojik etkiler arasında en 
önemli psikolojik etki olarak da travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) öne çıkmaktadır. Ele alınan 
konuyla ilgili olarak bulguların, doğrudan travmaya maruz kalan bireylerde, travma sonrası stres 
bozukluğu geliştirme oranının daha yüksek olduğu bilinmesine rağmen, yapılan araştırmalar dolaylı 
yoldan travmaya maruz kalan bireylerde de travma sonrası stres bozukluğunun görülebileceğini 
göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre de  medya dolaylı olarak travma artırıcı bir unsur olarak ön 

Zur vd., 2012, ss.132-150). Medya üzerinden travmaya maruz kalan
korku tepkileri ya da hafıza ile ilgili bilişsel süreçler görülmektedir. Bu tepkiler doğrudan travmaya maruz 
kalan bireylerde görülen azalmış güvenlik hissiyatı ile benzerlik göstermektedir(Houston, 2009, ss.844
861). Amerika’da meydana gelen 11 Eylül saldırılarından sonra yapılan araştırmalara göre, televizyon 
aracılığı ile dolaylı olarak travmaya maruz kalmış bireylerin TSSB geliştirdiği gözlemlenmiştir (Silver 

Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan belge ve kaynak tarama 
yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılarak, TSSB ve medya arasındaki ilişkinin betimsel analizi 

Bu çalışmanın amacı travmatik olaylar sonucunda bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin 
ilişkisi irdelenerek: medya üzerinden travmatik olaylara maruz kalan bireylerde TSSB gelişimini arttırıcı 
bir motivatör olarak medyanın konumu incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde artan terör olayları 
sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmını terör olayları oluşturmaktadır. Terörle uzun yıllardır 
mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili içeriklere medyada sık sık yer verilmektedir. 
Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse terör olaylarını yaygın bir şekilde deney
diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir motivatör olarak ele alışıyla ilgili kaynakların sınırlı 
olması, bu çalışmanın akademik önemini arttırmaktadır. Bu çalışmayla medya ve TSSB arasında pozitif 
bir korelasyon olduğu konusuna dikkat çekerek, araştırmanın bu alanda yapılacak ileriki çalışmalara da 
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Günümüzde birçok birey dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen terör olayları sonucunda 
doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli travmatik etkilere maruz kalmaktadır. Bu travmatik olaylar, 

gelişimlerini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Doğa ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılan travmatik olayların bireyler üzerinde 
yaratmış olduğu etkinin şiddet ve süresindeki farklılıklar yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ancak 

vmatik olaylar arasında yer alan terör olaylarının bilinen en yüksek psikolojik etkiye 
sahip olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda bireylerde meydana gelen psikolojik etkiler arasında en 

SB) öne çıkmaktadır. Ele alınan 
konuyla ilgili olarak bulguların, doğrudan travmaya maruz kalan bireylerde, travma sonrası stres 
bozukluğu geliştirme oranının daha yüksek olduğu bilinmesine rağmen, yapılan araştırmalar dolaylı 

ireylerde de travma sonrası stres bozukluğunun görülebileceğini 
göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre de  medya dolaylı olarak travma artırıcı bir unsur olarak ön 

150). Medya üzerinden travmaya maruz kalan bireylerde 
korku tepkileri ya da hafıza ile ilgili bilişsel süreçler görülmektedir. Bu tepkiler doğrudan travmaya maruz 
kalan bireylerde görülen azalmış güvenlik hissiyatı ile benzerlik göstermektedir(Houston, 2009, ss.844-

1 Eylül saldırılarından sonra yapılan araştırmalara göre, televizyon 
aracılığı ile dolaylı olarak travmaya maruz kalmış bireylerin TSSB geliştirdiği gözlemlenmiştir (Silver 

asında yer alan belge ve kaynak tarama 
yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılarak, TSSB ve medya arasındaki ilişkinin betimsel analizi 

Bu çalışmanın amacı travmatik olaylar sonucunda bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin medya ile 
ilişkisi irdelenerek: medya üzerinden travmatik olaylara maruz kalan bireylerde TSSB gelişimini arttırıcı 
bir motivatör olarak medyanın konumu incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde artan terör olayları 

nı terör olayları oluşturmaktadır. Terörle uzun yıllardır 
mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili içeriklere medyada sık sık yer verilmektedir. 
Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse terör olaylarını yaygın bir şekilde deneyimleyen 
diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir motivatör olarak ele alışıyla ilgili kaynakların sınırlı 
olması, bu çalışmanın akademik önemini arttırmaktadır. Bu çalışmayla medya ve TSSB arasında pozitif 

k, araştırmanın bu alanda yapılacak ileriki çalışmalara da 
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The Position of the Media in the Development of Posttraumatic Stress 
Disorder: Examp

Abstract  

Nowadays, many individuals are exposed to various traumatic influences, either directly or indirectly, as a 
result of terrorist incidents that occur in different parts of the world. These traumatic events effect 
individuals’ psychological growth negatively as well as their physical and moral growths. Moreover, the 
effects of traumatic events, both natural and man
investigations of the effects of violence and its duration. However, t
been thought that it has the highest known psychological effect. As a result, post
(PTSD) emerges as the most important psychological effect among the psychological effects that occur in 
individuals. Although it is not known that individuals with direct trauma develop a higher rate of post
traumatic stress disorder development, findings on the topic discussed suggest that post
disorder may also be seen in individuals exposed to in
has come into prominence indirectly as a trauma enhancing element ( Ben
Individuals exposed to traumatic event via media have been seen fear reactions or cognitive processes 
related to memory. These responses are similar to the reduced safety sentiment seen in individuals 
exposed to direct trauma (Houston, 2009, ss.844
conducted after 9/11 Paris attacks in America, individuals are 
through television have been observed to develop PTSD (Silver vd., 2002, ss. 1235

A descriptive analysis of the relationship between PTSD and the media was tried to be done by using the 
document and resource scanning method among the qualitative research methods as the data collection 
tool in conducting the research. 

The purpose of the study is to examine the relationship between media and PTSD, which has effects 
individuals psychologically result of traumatic e
the media as a motivator to increase the development of PTSD in individuals exposed to traumatic events 
through the media. Today, as a result of increasing terrorist incidents, most of the media c
terrorist incidents. Moreover, in our country which has been struggling with terror for many years, 
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Günümüzde birçok birey dünyanın de
doğrudan ya da dolaylı olarak çeşitli travmatik etkilere maruz kalmaktadır. Bu travmatik olaylar, 
bireylerin fiziksel ve ahlaki gelişimlerinin yanı sıra psikolojik gelişimlerini de olumsuz yönde 
etkilemektedir. Doğa ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılan travmatik olayların bireyler üzerinde 
yaratmış olduğu etkinin şiddet ve süresindeki farklılıklar yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ancak 
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The Position of the Media in the Development of Posttraumatic Stress 
Disorder: Examples of Terror Events 

Nowadays, many individuals are exposed to various traumatic influences, either directly or indirectly, as a 
result of terrorist incidents that occur in different parts of the world. These traumatic events effect 

psychological growth negatively as well as their physical and moral growths. Moreover, the 
effects of traumatic events, both natural and man- made, on the individual have been proven by 
investigations of the effects of violence and its duration. However, terror events that is man
been thought that it has the highest known psychological effect. As a result, post-traumatic stress disorder 
(PTSD) emerges as the most important psychological effect among the psychological effects that occur in 

als. Although it is not known that individuals with direct trauma develop a higher rate of post
traumatic stress disorder development, findings on the topic discussed suggest that post
disorder may also be seen in individuals exposed to indirect trauma. Also according to researches, media 
has come into prominence indirectly as a trauma enhancing element ( Ben-Zur vd., 2012, ss.132
Individuals exposed to traumatic event via media have been seen fear reactions or cognitive processes 

ated to memory. These responses are similar to the reduced safety sentiment seen in individuals 
exposed to direct trauma (Houston, 2009, ss.844-861). Furthermore, according to another research 
conducted after 9/11 Paris attacks in America, individuals are indirectly exposed to traumatic events 
through television have been observed to develop PTSD (Silver vd., 2002, ss. 1235–1244).

A descriptive analysis of the relationship between PTSD and the media was tried to be done by using the 
anning method among the qualitative research methods as the data collection 
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sahip olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda bireylerde meydana gelen psikolojik etkiler arasında 
en önemli psikolojik etki olarak da travma sonrası stres bozukluğu öne çıkmaktadır. Ele alınan 
konuyla ilgili olarak bulguların, doğrudan travmaya maruz kalan bireylerde, travma sonrası stres 
bozukluğu geliştirme oranının daha yüksek olduğunun bilinmesine rağmen, yapılan araştırmalar 
dolaylı yoldan travmaya maruz kalan bireylerde de travma sonrası stres bozu
göstermektedir. Ayrıca bireyler üzerinde TSSB’nin gelişimini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır 
ve bu faktörler arasında dolaylı olarak travma artırıcı bir unsur olan medya faktörü ön plana 
çıkmaktadır ( Ben-Zur vd., 2012, ss.132
korku tepkileri ya da hafıza ile ilgili bilişsel süreçler görülmektedir. Bu tepkiler doğrudan travmaya 
maruz kalan bireylerde görülen azalmış güvenlik hissiyatı ile benzerlik göstermektedir.(Houston, 
2009, ss. 844-861).  

Günümüzde yüksek çözünürlüklü televizyon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte travmatik olaylar 
olduğundan daha gerçekçi bir şekilde ekranlarda yansıtılmaktadır. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü 
televizyonlar bireyler üzerinde ekranda
Gerbner(1998: 189)’in ekme teorisine göre televizyon ve internet gibi diğer medya araçları bireylerin 
sosyal gerçeklik algılarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu bağlamda medya bireylerin ge
algılarını etkiliyorsa, medyanın travma sonrası stres bozukluğunu artırıcı bir faktör olarak 
düşünülmesinin muhtemel olduğu görülmektedir (Stefanone vd., 2010, ss.508

Belge ve kaynak tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma ile travmati
bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin medya ile ilişkisi irdelenerek, TSSB gelişimini arttırıcı bir 
motivatör olarak konumu incelenmeye çalışılmıştır. Üç bölümden oluşan çalışmada sırası ile TSSB, 
Medya ve TSSB ilişkisi ve uluslararası literatürde yer alan terör olaylarına medya aracılığı ile maruz 
kalmanın bireylerde yarattığı psikolojik etkileri ele alan araştırmaların analizi yer almaktadır.

Günümüzde artan terör olayları sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmını terör ola
oluşturmaktadır. Terörle uzun yıllardır mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili 
içeriklere medyada sık sık yer verilmektedir. Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse 
terör olaylarını yaygın bir şekilde deneyimleyen diğe
motivatör olarak ele alışıyla ilgili kaynakların sınırlı olması, bu çalışmanın akademik önemini 
arttırmaktadır. Bu çalışmayla medya ve TSSB arasında pozitif bir korelasyon olduğu konusuna dikkat 
çekerek, araştırmanın bu alanda yapılacak ileriki çalışmalara da ışık tutması amaçlanmaktadır.

1.Travma Sonrası Stress Bozukluğu (TSSB)  

İlgili yazında, travmatik olayların doğal ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilip, 
bireyler üzerindeki olası etkileri v
sonucunda ise insan kaynaklı travmatik olaylar olarak tanımlanan yangınlar, savaşlar, terör saldırıları, 
sanayi ve ulaşım kazaları, biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar ve kazalar, maden kazalar
kaynaklı travmatik olaylar olarak tanımlanan depremler, tsunamiler, kuraklık, erozyon gibi olaylara 
göre  bireyler üzerinde daha kalıcı hasarlara yol açtığı kanısına varılmıştır 
kaynaklı travmatik olaylar arasında yer al
ve bireyler üzerinde de en yüksek etkiye sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Bunun yanı sıra terör 
olaylarına doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalmış bireylerde en sık rastlanan bulgulardan b
de travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olduğu ifade edilmiştir ( Brand, 2003, ss.759
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sahip olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda bireylerde meydana gelen psikolojik etkiler arasında 
en önemli psikolojik etki olarak da travma sonrası stres bozukluğu öne çıkmaktadır. Ele alınan 

lgili olarak bulguların, doğrudan travmaya maruz kalan bireylerde, travma sonrası stres 
bozukluğu geliştirme oranının daha yüksek olduğunun bilinmesine rağmen, yapılan araştırmalar 
dolaylı yoldan travmaya maruz kalan bireylerde de travma sonrası stres bozukluğu görülebileceğini 
göstermektedir. Ayrıca bireyler üzerinde TSSB’nin gelişimini etkileyen bazı faktörler bulunmaktadır 
ve bu faktörler arasında dolaylı olarak travma artırıcı bir unsur olan medya faktörü ön plana 

Zur vd., 2012, ss.132-150). Medya üzerinden travmaya maruz kalan bireylerde 
korku tepkileri ya da hafıza ile ilgili bilişsel süreçler görülmektedir. Bu tepkiler doğrudan travmaya 
maruz kalan bireylerde görülen azalmış güvenlik hissiyatı ile benzerlik göstermektedir.(Houston, 

Günümüzde yüksek çözünürlüklü televizyon teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte travmatik olaylar 
olduğundan daha gerçekçi bir şekilde ekranlarda yansıtılmaktadır. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü 
televizyonlar bireyler üzerinde ekranda olma hissiyatını artırmaktadır (Bracken, 2005, ss.191
Gerbner(1998: 189)’in ekme teorisine göre televizyon ve internet gibi diğer medya araçları bireylerin 
sosyal gerçeklik algılarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bu bağlamda medya bireylerin ge
algılarını etkiliyorsa, medyanın travma sonrası stres bozukluğunu artırıcı bir faktör olarak 
düşünülmesinin muhtemel olduğu görülmektedir (Stefanone vd., 2010, ss.508-525). 

Belge ve kaynak tarama yöntemi kullanılarak yapılan bu çalışma ile travmatik olaylar sonucunda 
bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin medya ile ilişkisi irdelenerek, TSSB gelişimini arttırıcı bir 
motivatör olarak konumu incelenmeye çalışılmıştır. Üç bölümden oluşan çalışmada sırası ile TSSB, 

arası literatürde yer alan terör olaylarına medya aracılığı ile maruz 
kalmanın bireylerde yarattığı psikolojik etkileri ele alan araştırmaların analizi yer almaktadır.

Günümüzde artan terör olayları sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmını terör ola
oluşturmaktadır. Terörle uzun yıllardır mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili 
içeriklere medyada sık sık yer verilmektedir. Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse 
terör olaylarını yaygın bir şekilde deneyimleyen diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir 
motivatör olarak ele alışıyla ilgili kaynakların sınırlı olması, bu çalışmanın akademik önemini 
arttırmaktadır. Bu çalışmayla medya ve TSSB arasında pozitif bir korelasyon olduğu konusuna dikkat 

nın bu alanda yapılacak ileriki çalışmalara da ışık tutması amaçlanmaktadır.

1.Travma Sonrası Stress Bozukluğu (TSSB)   

İlgili yazında, travmatik olayların doğal ve insan kaynaklı olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilip, 
bireyler üzerindeki olası etkileri ve bireyler üzerinde yarattığı sonuçlar ele alınmıştır. Bunun 
sonucunda ise insan kaynaklı travmatik olaylar olarak tanımlanan yangınlar, savaşlar, terör saldırıları, 
sanayi ve ulaşım kazaları, biyolojik, nükleer, kimyasal silahlar ve kazalar, maden kazalar
kaynaklı travmatik olaylar olarak tanımlanan depremler, tsunamiler, kuraklık, erozyon gibi olaylara 
göre  bireyler üzerinde daha kalıcı hasarlara yol açtığı kanısına varılmıştır (Arata vd., 2000). İnsan 
kaynaklı travmatik olaylar arasında yer alan terör olayları ise psikolojik bir savaş olarak tanımlanmış 
ve bireyler üzerinde de en yüksek etkiye sahip olduğu açıkça belirtilmiştir. Bunun yanı sıra terör 
olaylarına doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalmış bireylerde en sık rastlanan bulgulardan b
de travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olduğu ifade edilmiştir ( Brand, 2003, ss.759-
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Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), DSM
yaralanma, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik durumlarını teh
da bu olaylar sonrasında yakınlarının vefatı gibi durumlara dolaylı ya da direk olarak maruz bireylerde 
bir aydan uzun süren aşırı uyarılmışlık travmatik olayın tekrar tekrar yaşantılanması, kaçınma, dış 
dünya ile bağlantının koparılması veya azalması, yabancılaşma, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar 
görme gibi kendine özgün semptomları olan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır( APA, 
1994). Ancak her bireyin bu tür travmatik olaylarla başa çıkma düzeyleri fa
yaygınlığının bireyler arasında farklılık gösterdiği belirtilmiştir. TSSB’nin en yaygın olarak genç 
erişkin, bekar ya da boşanmış, dul, sosyal açıdan izole edilmiş ve sosyo
insanlarda görüldüğü ifade edilip, risk altındaki bireylerde  (savaş, cinayet, çatışma, terör olaylarına 
maruz kalma ya da doğal afet yaşama gibi)  yaygın olarak görüldüğü kanıtlanmıştır (Southwick vd., 
1995, ss.161-174). Yapılan araştırmalar her ne kadar bireylerin TSSB geliştirme düzenekl
olduğunu gösterse de genel olarak kadınların herhangi bir travmatik bir olay karşısında TSSB 
geliştirme oranının erkeklerden iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Yapılan bu araştırmalarda 
belirtilen sonuçlarda ise terör olaylarına doğr
etkilediği belirtilmesine rağmen, dolaylı olarak maruz kalmanın da bireylerde ciddi psikolojik 
rahatsızlıklara yol açabileceği olgusu belirtilmektedir ( Kerimoğlu vd., 2001, ss. 249
bilgiler doğrultusunda da bireylerin TSSB gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında da medya 
unsurunun önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır.

2. Medya ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi

Medya doğal ve insan kaynaklı felaketlerin bireylere ak
son yirmi yıl içinde yeni medya organlarının gelişimi ile birlikte bireylerin bilgiye erişim şekli 
değiştiği gibi medyanın kapsadığı alanda genişlemiştir. Silahlı çatışmaların ortaya çıkışı ve enkazı 
hakkında canlı medya olanakları ile bireyler dünya çapında açıklama yapma imkânı bulmaktadırlar 
(Lubens ve Holmans, 2017, ss.181-189).

Medya’nın fiziksel ve mental sağlıkla ilişkisini analiz etmek için bireylerin medyayı tüketim şekline 
bakmak gerekmektedir. Bu bağlam
medya çeşidinin sayısı, medya hikâyesinin çeşidi ( ölüm kanlı görüntüler ya da grafikler), tüketilen 
medyanın canlılığı (ses kalitesi ve görüntü çözünürlüğü) gibi medya özellikleri bu ilişkinin
edilmesinde önem arz etmektedir. Bu özelliklerin her birinin travmatik olayla ilgili medya içeriğini 
tüketen bireylerin tehdit algısını ve değerlendirmesini etkilediği düşünülmektedir(Lubens ve Holmans, 
2017, ss. 181-189). 

Televizyon haberleri izleyicilere hikâyeyi anlatırken aynı zamanda en dikkat çekici görüntülerin 
döngüsünü düzenli bir şekilde tekrar etmektedir. Ayrıca insanların medya içeriklerine ne kadar sıklıkla 
ve ne kadar süre katıldıkları değişiklik göstermektedir. Çoğu insan bir kere
kaynaklarını kullanarak çoklu görevlerde bulunabilmektedir. Bunun içindir ki, insanların eş zamanlı 
olarak travmatik olaylara maruz bırakılma yolları artmaktadır. Sonuç olarak tüketilen medya çeşidi, 
sayısı ve özelliği travmatik olayın algı
psikolojik tepkilerle sonuçlanan etkilere sebebiyet verebilmektedir. (Bodas vd., 2015, ss. 265
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Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), DSM-V- TR’de travmatik bir olay sonrasında, ağır 
yaralanma, bireylerin hem fiziksel hem de psikolojik durumlarını tehdit eden olaylarla karşılaşması, ya 
da bu olaylar sonrasında yakınlarının vefatı gibi durumlara dolaylı ya da direk olarak maruz bireylerde 
bir aydan uzun süren aşırı uyarılmışlık travmatik olayın tekrar tekrar yaşantılanması, kaçınma, dış 

tının koparılması veya azalması, yabancılaşma, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar 
görme gibi kendine özgün semptomları olan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır( APA, 
1994). Ancak her bireyin bu tür travmatik olaylarla başa çıkma düzeyleri farklı olduğu için TSSB’nin 
yaygınlığının bireyler arasında farklılık gösterdiği belirtilmiştir. TSSB’nin en yaygın olarak genç 
erişkin, bekar ya da boşanmış, dul, sosyal açıdan izole edilmiş ve sosyo-ekonomik düzeyi zayıf 

risk altındaki bireylerde  (savaş, cinayet, çatışma, terör olaylarına 
maruz kalma ya da doğal afet yaşama gibi)  yaygın olarak görüldüğü kanıtlanmıştır (Southwick vd., 

174). Yapılan araştırmalar her ne kadar bireylerin TSSB geliştirme düzenekl
olduğunu gösterse de genel olarak kadınların herhangi bir travmatik bir olay karşısında TSSB 
geliştirme oranının erkeklerden iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Yapılan bu araştırmalarda 
belirtilen sonuçlarda ise terör olaylarına doğrudan maruz kalmanın bireylerin iyi oluş hallerini 
etkilediği belirtilmesine rağmen, dolaylı olarak maruz kalmanın da bireylerde ciddi psikolojik 
rahatsızlıklara yol açabileceği olgusu belirtilmektedir ( Kerimoğlu vd., 2001, ss. 249-252). Verilen bu 

r doğrultusunda da bireylerin TSSB gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında da medya 
unsurunun önemli bir etkiye sahip olduğu vurgulanmaktadır. 

2. Medya ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu İlişkisi 

Medya doğal ve insan kaynaklı felaketlerin bireylere aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak 
son yirmi yıl içinde yeni medya organlarının gelişimi ile birlikte bireylerin bilgiye erişim şekli 
değiştiği gibi medyanın kapsadığı alanda genişlemiştir. Silahlı çatışmaların ortaya çıkışı ve enkazı 

lı medya olanakları ile bireyler dünya çapında açıklama yapma imkânı bulmaktadırlar 
189). 

Medya’nın fiziksel ve mental sağlıkla ilişkisini analiz etmek için bireylerin medyayı tüketim şekline 
bakmak gerekmektedir. Bu bağlamda; medya çeşidi (radyo, televizyon, sosyal medya), tüketilmiş 
medya çeşidinin sayısı, medya hikâyesinin çeşidi ( ölüm kanlı görüntüler ya da grafikler), tüketilen 
medyanın canlılığı (ses kalitesi ve görüntü çözünürlüğü) gibi medya özellikleri bu ilişkinin
edilmesinde önem arz etmektedir. Bu özelliklerin her birinin travmatik olayla ilgili medya içeriğini 
tüketen bireylerin tehdit algısını ve değerlendirmesini etkilediği düşünülmektedir(Lubens ve Holmans, 

izleyicilere hikâyeyi anlatırken aynı zamanda en dikkat çekici görüntülerin 
döngüsünü düzenli bir şekilde tekrar etmektedir. Ayrıca insanların medya içeriklerine ne kadar sıklıkla 
ve ne kadar süre katıldıkları değişiklik göstermektedir. Çoğu insan bir kerede farklı medya 
kaynaklarını kullanarak çoklu görevlerde bulunabilmektedir. Bunun içindir ki, insanların eş zamanlı 
olarak travmatik olaylara maruz bırakılma yolları artmaktadır. Sonuç olarak tüketilen medya çeşidi, 
sayısı ve özelliği travmatik olayın algılanmış tehdit noktasındaki etkisini artırarak, çözümü zor 
psikolojik tepkilerle sonuçlanan etkilere sebebiyet verebilmektedir. (Bodas vd., 2015, ss. 265

TR’de travmatik bir olay sonrasında, ağır 
dit eden olaylarla karşılaşması, ya 

da bu olaylar sonrasında yakınlarının vefatı gibi durumlara dolaylı ya da direk olarak maruz bireylerde 
bir aydan uzun süren aşırı uyarılmışlık travmatik olayın tekrar tekrar yaşantılanması, kaçınma, dış 

tının koparılması veya azalması, yabancılaşma, uyku bozuklukları, halüsinasyonlar 
görme gibi kendine özgün semptomları olan psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmaktadır( APA, 

rklı olduğu için TSSB’nin 
yaygınlığının bireyler arasında farklılık gösterdiği belirtilmiştir. TSSB’nin en yaygın olarak genç 

ekonomik düzeyi zayıf 
risk altındaki bireylerde  (savaş, cinayet, çatışma, terör olaylarına 

maruz kalma ya da doğal afet yaşama gibi)  yaygın olarak görüldüğü kanıtlanmıştır (Southwick vd., 
174). Yapılan araştırmalar her ne kadar bireylerin TSSB geliştirme düzeneklerinin farklı 

olduğunu gösterse de genel olarak kadınların herhangi bir travmatik bir olay karşısında TSSB 
geliştirme oranının erkeklerden iki kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Yapılan bu araştırmalarda 

udan maruz kalmanın bireylerin iyi oluş hallerini 
etkilediği belirtilmesine rağmen, dolaylı olarak maruz kalmanın da bireylerde ciddi psikolojik 

252). Verilen bu 
r doğrultusunda da bireylerin TSSB gelişimini etkileyen risk faktörleri arasında da medya 

tarılmasında önemli rol oynamaktadır. Ancak 
son yirmi yıl içinde yeni medya organlarının gelişimi ile birlikte bireylerin bilgiye erişim şekli 
değiştiği gibi medyanın kapsadığı alanda genişlemiştir. Silahlı çatışmaların ortaya çıkışı ve enkazı 

lı medya olanakları ile bireyler dünya çapında açıklama yapma imkânı bulmaktadırlar 

Medya’nın fiziksel ve mental sağlıkla ilişkisini analiz etmek için bireylerin medyayı tüketim şekline 
da; medya çeşidi (radyo, televizyon, sosyal medya), tüketilmiş 

medya çeşidinin sayısı, medya hikâyesinin çeşidi ( ölüm kanlı görüntüler ya da grafikler), tüketilen 
medyanın canlılığı (ses kalitesi ve görüntü çözünürlüğü) gibi medya özellikleri bu ilişkinin analiz 
edilmesinde önem arz etmektedir. Bu özelliklerin her birinin travmatik olayla ilgili medya içeriğini 
tüketen bireylerin tehdit algısını ve değerlendirmesini etkilediği düşünülmektedir(Lubens ve Holmans, 

izleyicilere hikâyeyi anlatırken aynı zamanda en dikkat çekici görüntülerin 
döngüsünü düzenli bir şekilde tekrar etmektedir. Ayrıca insanların medya içeriklerine ne kadar sıklıkla 

de farklı medya 
kaynaklarını kullanarak çoklu görevlerde bulunabilmektedir. Bunun içindir ki, insanların eş zamanlı 
olarak travmatik olaylara maruz bırakılma yolları artmaktadır. Sonuç olarak tüketilen medya çeşidi, 

lanmış tehdit noktasındaki etkisini artırarak, çözümü zor 
psikolojik tepkilerle sonuçlanan etkilere sebebiyet verebilmektedir. (Bodas vd., 2015, ss. 265-276). 
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3. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı travmatik olaylar sonucunda bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin medya 
ile ilişkisi irdelenerek, medya üzerinden travmatik olaylara maruz kalan bireylerde TSSB gelişimini 
arttırıcı bir motivatör olarak medyanın konumu incelenmeye
olayları sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmını terör olayları oluşturmaktadır. Terörle uzun 
yıllardır mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili içeriklere medyada sık sık yer 
verilmektedir. Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse terör olaylarını yaygın bir şekilde 
deneyimleyen diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir motivatör olarak ele alışıyla ilgili 
kaynakların sınırlı olması, bu çalışmanın akademik önemini arttırmaktadı
TSSB arasında pozitif bir korelasyon olduğu konusuna dikkat çekerek, araştırmanın bu alanda 
yapılacak ileriki çalışmalara da ışık tutması amaçlanmaktadır.

4. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yönteml
yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılarak, TSSB ve Medya arasındaki ilişkinin betimsel analizi 
yapılmaya çalışılmıştır. 

5. Medya Aracılığı ile Terör Olaylarına Maruz Kalan Bireylerde TSSB’nin Gelişimi

11 Eylül saldırılarının birinci yıl dönümünde yoğun bir şekilde konuyla ilgili medya içeriklerine maruz 
kalan New York, Manathan, New Jerseyi içine alan bölgede yaşayan insanlarda, medya aracılığı ile 
travmatik olaylara maruz kalış sonrasında TSSB başlangıç ris
edilmiştir (Bernstein vd., 2007, ss. 41
öncesinden sonrasına kadar olan süreçteki rüya içeriklerinin değişimini konu alan bir çalışmadır. 
Çalışmada bireylerin rüya içeriklerinin değişiminde büyük ölçüde medya aracılığı ile terör olaylarına 
maruz kalış arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  Örneğin, saldırı günü yoğun bir 
şekilde terör olayları ile ilgili medya içeriklerine maruz
büyük bir bölümünü saldırı sonrası kötü oluş ile ilgili imajların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 
imajların oluşumu ve medya arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu ifade edilmiştir(Propper vd., 
2007, ss. 619-632). Hatta İngiltere ve Londra kadar uzak mesafede yaşayan ve 11 Eylül saldırılarını 
televizyon aracılığı ile izleyen çocuklarda bile TSSB belirtileri rapor edilmiş, kalıcı müdahaleci 
görüntülere rastlanmıştır. Ve çocuklarda kendi yaşamları ile 
(Holmes vd., 2008, ss. 474-480). 

2013 yılında gerçekleştirilen Boston maratonu saldırısı ile yapılan bir başka çalışmada ise saldırıyı 
takip eden hafta içerisinde gündelik 6 saat ve üstü saldırılarla ilgili medya
bireylerde akut stress tespit edilmiştir(Holman vd., 2014, ss. 93
maruz kalma sonucunda oluşan olumsuz etkinin, medya aracılığı ile daha da pekiştirildiği 
vurgulanmıştır(Schenlenger vd., 2002, ss. 

Pakistan da yapılan bir diğer çalışmada ise, şiddet içerikli haberleri izlemenin bireyler üzerindeki 
etkisi ele alınmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara TV’de izledikleri şiddet görüntülerinin yanı 
sıra gerçek hayattaki travma deneyimleri s
araştırmada, 100 katılımcı son 12 ay içinde gerçek hayatta travmaya doğrudan maruz kaldığını, 172 
katılımcı ise hayatları boyunca travmaya maruz kaldığını bildirmiştir. Katılımcıların hepsi haftan
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Bu çalışmanın amacı travmatik olaylar sonucunda bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin medya 
ile ilişkisi irdelenerek, medya üzerinden travmatik olaylara maruz kalan bireylerde TSSB gelişimini 
arttırıcı bir motivatör olarak medyanın konumu incelenmeye çalışılmıştır. Günümüzde artan terör 
olayları sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmını terör olayları oluşturmaktadır. Terörle uzun 
yıllardır mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili içeriklere medyada sık sık yer 

Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse terör olaylarını yaygın bir şekilde 
deneyimleyen diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir motivatör olarak ele alışıyla ilgili 
kaynakların sınırlı olması, bu çalışmanın akademik önemini arttırmaktadır. Bu çalışmayla medya ve 
TSSB arasında pozitif bir korelasyon olduğu konusuna dikkat çekerek, araştırmanın bu alanda 
yapılacak ileriki çalışmalara da ışık tutması amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan belge ve kaynak tarama 
yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılarak, TSSB ve Medya arasındaki ilişkinin betimsel analizi 

5. Medya Aracılığı ile Terör Olaylarına Maruz Kalan Bireylerde TSSB’nin Gelişimi

lül saldırılarının birinci yıl dönümünde yoğun bir şekilde konuyla ilgili medya içeriklerine maruz 
kalan New York, Manathan, New Jerseyi içine alan bölgede yaşayan insanlarda, medya aracılığı ile 
travmatik olaylara maruz kalış sonrasında TSSB başlangıç riskinin 3,4 kat daha fazla olduğu tespit 
edilmiştir (Bernstein vd., 2007, ss. 41-47). 11 Eylül saldırıları ile ilgili diğer bir çalışma ise saldırıların 
öncesinden sonrasına kadar olan süreçteki rüya içeriklerinin değişimini konu alan bir çalışmadır. 

da bireylerin rüya içeriklerinin değişiminde büyük ölçüde medya aracılığı ile terör olaylarına 
maruz kalış arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  Örneğin, saldırı günü yoğun bir 
şekilde terör olayları ile ilgili medya içeriklerine maruz kaldığını belirten bireylerde, rüya içeriklerinin 
büyük bir bölümünü saldırı sonrası kötü oluş ile ilgili imajların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 
imajların oluşumu ve medya arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu ifade edilmiştir(Propper vd., 

632). Hatta İngiltere ve Londra kadar uzak mesafede yaşayan ve 11 Eylül saldırılarını 
televizyon aracılığı ile izleyen çocuklarda bile TSSB belirtileri rapor edilmiş, kalıcı müdahaleci 
görüntülere rastlanmıştır. Ve çocuklarda kendi yaşamları ile ilgili tehlike algısının artığı görülmüştür 

2013 yılında gerçekleştirilen Boston maratonu saldırısı ile yapılan bir başka çalışmada ise saldırıyı 
takip eden hafta içerisinde gündelik 6 saat ve üstü saldırılarla ilgili medya içeriklerine maruz kalan 
bireylerde akut stress tespit edilmiştir(Holman vd., 2014, ss. 93-98). Travmatik olaylara doğrudan 
maruz kalma sonucunda oluşan olumsuz etkinin, medya aracılığı ile daha da pekiştirildiği 
vurgulanmıştır(Schenlenger vd., 2002, ss. 581-588). 

Pakistan da yapılan bir diğer çalışmada ise, şiddet içerikli haberleri izlemenin bireyler üzerindeki 
etkisi ele alınmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara TV’de izledikleri şiddet görüntülerinin yanı 
sıra gerçek hayattaki travma deneyimleri sorulmuştur. Toplam 500 katılımcı üzerinden gerçekleştirilen 
araştırmada, 100 katılımcı son 12 ay içinde gerçek hayatta travmaya doğrudan maruz kaldığını, 172 
katılımcı ise hayatları boyunca travmaya maruz kaldığını bildirmiştir. Katılımcıların hepsi haftan

Bu çalışmanın amacı travmatik olaylar sonucunda bireylerde psikolojik etki yaratan TSSB’nin medya 
ile ilişkisi irdelenerek, medya üzerinden travmatik olaylara maruz kalan bireylerde TSSB gelişimini 

çalışılmıştır. Günümüzde artan terör 
olayları sonucunda medya içeriklerinin büyük bir kısmını terör olayları oluşturmaktadır. Terörle uzun 
yıllardır mücadele içinde olan ülkemizde de terör olayları ile ilgili içeriklere medyada sık sık yer 

Ancak Batı dünyası dışında gerek ülkemizde gerekse terör olaylarını yaygın bir şekilde 
deneyimleyen diğer ülkelerde medyanın TSSB’yi arttırıcı bir motivatör olarak ele alışıyla ilgili 

r. Bu çalışmayla medya ve 
TSSB arasında pozitif bir korelasyon olduğu konusuna dikkat çekerek, araştırmanın bu alanda 

eri arasında yer alan belge ve kaynak tarama 
yöntemi veri toplama aracı olarak kullanılarak, TSSB ve Medya arasındaki ilişkinin betimsel analizi 

5. Medya Aracılığı ile Terör Olaylarına Maruz Kalan Bireylerde TSSB’nin Gelişimi 

lül saldırılarının birinci yıl dönümünde yoğun bir şekilde konuyla ilgili medya içeriklerine maruz 
kalan New York, Manathan, New Jerseyi içine alan bölgede yaşayan insanlarda, medya aracılığı ile 

kinin 3,4 kat daha fazla olduğu tespit 
47). 11 Eylül saldırıları ile ilgili diğer bir çalışma ise saldırıların 

öncesinden sonrasına kadar olan süreçteki rüya içeriklerinin değişimini konu alan bir çalışmadır. 
da bireylerin rüya içeriklerinin değişiminde büyük ölçüde medya aracılığı ile terör olaylarına 

maruz kalış arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu saptanmıştır.  Örneğin, saldırı günü yoğun bir 
kaldığını belirten bireylerde, rüya içeriklerinin 

büyük bir bölümünü saldırı sonrası kötü oluş ile ilgili imajların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu 
imajların oluşumu ve medya arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu ifade edilmiştir(Propper vd., 

632). Hatta İngiltere ve Londra kadar uzak mesafede yaşayan ve 11 Eylül saldırılarını 
televizyon aracılığı ile izleyen çocuklarda bile TSSB belirtileri rapor edilmiş, kalıcı müdahaleci 

ilgili tehlike algısının artığı görülmüştür 

2013 yılında gerçekleştirilen Boston maratonu saldırısı ile yapılan bir başka çalışmada ise saldırıyı 
içeriklerine maruz kalan 

98). Travmatik olaylara doğrudan 
maruz kalma sonucunda oluşan olumsuz etkinin, medya aracılığı ile daha da pekiştirildiği 

Pakistan da yapılan bir diğer çalışmada ise, şiddet içerikli haberleri izlemenin bireyler üzerindeki 
etkisi ele alınmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara TV’de izledikleri şiddet görüntülerinin yanı 

orulmuştur. Toplam 500 katılımcı üzerinden gerçekleştirilen 
araştırmada, 100 katılımcı son 12 ay içinde gerçek hayatta travmaya doğrudan maruz kaldığını, 172 
katılımcı ise hayatları boyunca travmaya maruz kaldığını bildirmiştir. Katılımcıların hepsi haftanın beş 
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günü bir saatten fazla TV izlediğini belirtmişlerdir. Bulgular sonucunda katılımcıların % 29.42’ünde 
TSSB belirtisi olduğu, % 47,6’sında ise depresyon olduğu bulgulanmıştır. Gerçek hayatta travma 
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esnasında Oklahamaya 100 mil mesafede yaşan çocuklarda meydana gelen TSSB belirtilerindeki artış 
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etkisi olduğu yapılan araştırmalarca kanıtlanmıştır. Dünya çapında işlenen terörist gaddarlıklar ilgili 
yazı, görüntü ve ses içeriklerin yarattığı olumsuz etki yeni iletişim teknolojileri ile birleşince bireyler 
üzerindeki etkisi daha karmaşık bir hal almaktadır. Bu durum bireylerin insanlığın bu olumsuz 
durumunu içselleştirmesine neden olmaktadır. Ayrıca medyanın rekabet kaygısı ile abartılmış ya da 
yanlış bilgiler içeren ve ciddi travma potansiyeline sahip düzenlenmiş canlı yayınları
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içeriğine kişilerin maruz kalışını minimize etmek için hastalarına önlem almaları için tavsiyede 
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kapsamındaki çekici olaylara düzenli aralar
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kapsamlı bir medya okuryazarlığı eğitimi üzerinde mutabakat sağlamaları gerekmektedir.
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travmaya maruz kalmasına neden olmakta ve travma sonrası stres bozukluğu geliştirme riskini 
artırmaktadır. Uluslaraarası akademik kaynaklardan derlediğimiz bu çalışmanın, uzun yıllardır terörle 
mücadele içinde olan Türkiye’de de terör olaylarını
oluşturması sebebiyeti ile medyaya dayalı travma maruziyetine karşı olası riskleri minimize etmek ve 
önlem almak adına gelecekte yapılacak akademik çalışmalara katkı sunmasını hedeflemekteyiz.
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Özet 

Değerli kağıtlar olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl amacı posta ücretinin ödendiğini 
belgelemektir. Zamanla posta pulları ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik 
amaçlarla da kullanılarak bir iletişim aracına dönüşmüştür. Günümüzd
materyal olarak derslerde dahi kullanılmaktadır. Edebiyat da ülkelerin kültürel bir parçası olarak posta 
pullarında kendine her zaman yer bulmuştur. Köklü ve zengin Türk edebiyatının geçmişten günümüze 
değişik dönemlerinde yer alan çeşitli edebi unsurları da pullarda yer almış, yazarlar ve eserler için özel 
seriler hazırlanmıştır. Bu araştırma, 1946 sonrası edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin 
hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin pullara yansıyıp ya
amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946 sonrası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta 
pulları ve dönemin hükümetleri oluşturmaktadır. Edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, çok partili 
hayata geçilen 1946’dan 2017 y
araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve 
Antiyeleri Kataloğu 1863-2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkila
sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web 
sitelerinden alınmıştır. Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme bakanının partisine 
edebiyatla ilişkili 164 adet pul tedavüle çıkarılmıştır. Çoğunluğu gerek tek başına gerek koalisyon olsun 
merkez sağ partilerin kurduğu hükümetler olmakla beraber, az sayıda merkez sol hükümet
Koalisyon hükümetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları da çoğunlukla koalisyonun 
sağ partisindedir. Hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından pullara yansıdığı söylenemez. 
Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer u
itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetlerin yanı sıra, koalisyon ya da merkez sol hükümetler 
döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler devam etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Posta Pulu; 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Milliyetçilik/Muhafazakarlık

 

Investigation of Turkish postage stamps relation to literature after 1946 by 
comparison to ideologies of the 

Abstract 

The emergence of stamps classified as valuble papers and their main purpose is to document the payment 
of postage. Overtime, postage stamps have been transformed into a means of communication by using 
cultural purposes, representations and propaganda of co
in collecting and as an educational material in lessons. Literature has always found itself in postage 
stamps as a cultural piece of countries. Various literary elements that took place in different periods
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olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl amacı posta ücretinin ödendiğini 
belgelemektir. Zamanla posta pulları ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik 
amaçlarla da kullanılarak bir iletişim aracına dönüşmüştür. Günümüzde koleksiyonculukta ve eğitsel 
materyal olarak derslerde dahi kullanılmaktadır. Edebiyat da ülkelerin kültürel bir parçası olarak posta 
pullarında kendine her zaman yer bulmuştur. Köklü ve zengin Türk edebiyatının geçmişten günümüze 

r alan çeşitli edebi unsurları da pullarda yer almış, yazarlar ve eserler için özel 
seriler hazırlanmıştır. Bu araştırma, 1946 sonrası edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin 
hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin pullara yansıyıp yansımadığını görmeyi 
amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946 sonrası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta 
pulları ve dönemin hükümetleri oluşturmaktadır. Edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, çok partili 
hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yılsonuna kadar basılan pullarla 
araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve 

2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web 
sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web 
sitelerinden alınmıştır. Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme bakanının partisine de bakılmıştır. 1946’dan günümüze kurulan 51 hükümetten 29’unda 
edebiyatla ilişkili 164 adet pul tedavüle çıkarılmıştır. Çoğunluğu gerek tek başına gerek koalisyon olsun 
merkez sağ partilerin kurduğu hükümetler olmakla beraber, az sayıda merkez sol hükümet
Koalisyon hükümetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları da çoğunlukla koalisyonun 
sağ partisindedir. Hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından pullara yansıdığı söylenemez. 
Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer unsurlar çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri 
itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetlerin yanı sıra, koalisyon ya da merkez sol hükümetler 
döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler devam etmiştir.  

Posta Pulu; PTT; Türk Edebiyatı; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri; Ulaştırma, 
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cultural purposes, representations and propaganda of countries for various purposes. Nowadays it is used 
in collecting and as an educational material in lessons. Literature has always found itself in postage 
stamps as a cultural piece of countries. Various literary elements that took place in different periods

1946 Sonrası Basılan Edebiyatla İlişkili Türk Posta Pullarının Dönemin 
İle Karşılaştırılarak İncelenmesi 

olarak sınıflandırılan pulların ortaya çıkış ve asıl amacı posta ücretinin ödendiğini 
belgelemektir. Zamanla posta pulları ülkelerin kültürel tanıtımı, temsili ve propaganda gibi değişik 

e koleksiyonculukta ve eğitsel 
materyal olarak derslerde dahi kullanılmaktadır. Edebiyat da ülkelerin kültürel bir parçası olarak posta 
pullarında kendine her zaman yer bulmuştur. Köklü ve zengin Türk edebiyatının geçmişten günümüze 

r alan çeşitli edebi unsurları da pullarda yer almış, yazarlar ve eserler için özel 
seriler hazırlanmıştır. Bu araştırma, 1946 sonrası edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin 

nsımadığını görmeyi 
amaçlamaktadır. Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946 sonrası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta 
pulları ve dönemin hükümetleri oluşturmaktadır. Edebiyatla ilişkili Türk pulları seçilirken, çok partili 

ılı henüz tamamlanmadığı için 2016 yılsonuna kadar basılan pullarla 
araştırma sınırlandırılmıştır. Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve 

tı’nın (PTT) web 
sayfası ziyaret edilerek elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web 
sitelerinden alınmıştır. Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve 

de bakılmıştır. 1946’dan günümüze kurulan 51 hükümetten 29’unda 
edebiyatla ilişkili 164 adet pul tedavüle çıkarılmıştır. Çoğunluğu gerek tek başına gerek koalisyon olsun 
merkez sağ partilerin kurduğu hükümetler olmakla beraber, az sayıda merkez sol hükümetler de vardır. 
Koalisyon hükümetlerinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları da çoğunlukla koalisyonun 
sağ partisindedir. Hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından pullara yansıdığı söylenemez. 

nsurlar çoğunlukla edebi önemlerinden öte tarihi değerleri 
itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetlerin yanı sıra, koalisyon ya da merkez sol hükümetler 

PTT; Türk Edebiyatı; Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri; Ulaştırma, 

of Turkish postage stamps relation to literature after 1946 by 
 

The emergence of stamps classified as valuble papers and their main purpose is to document the payment 
of postage. Overtime, postage stamps have been transformed into a means of communication by using 

untries for various purposes. Nowadays it is used 
in collecting and as an educational material in lessons. Literature has always found itself in postage 
stamps as a cultural piece of countries. Various literary elements that took place in different periods of the 



II. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi
II. International Communication Science & Media Studies Congress
 
İletişim Bilimi Araştırmaları / Communication Science 
  
 

long and rich Turkish literature from the past to the present day special series have been prepared for 
writers and works. Objective: This research aims to see whether changing ideologies are reflected on the 
stamps, by matching the postage stamps 
of this research is composed of the governments of the Turkish postage stamps which were published in 
relation to literature after 1946. Limitations: When Turkish stamps related to literature 
research was limited to stamps printed from 1946 until the end of 2016, when the multi
passed. Because 2017 year is not completed. Method: The data concerning the stamps examined in the 
survey were obtained from the catalog “I
and the year 2016 by visiting Postage and Telegraph Organization (PTT) web page. Information on the 
governments of the relevant period was obtained from the web sitesof the relevant institutions. Coa
governments have also looked at the party of Ministers of Transport, Maritime Affairs and 
Communications, responsible for stamp printing. Findings: From 1946 to today, 29 of the 51 governments 
founded were put into circulation with 164 stamps relate
established by central right-wing parties, either alone or in coalition. There are also a few central left 
governments. The Ministries of Transport, Maritime Affairs and Communicaitions of the coalition 
governments are often right-wing parties of the coalition. Conclusion: It can not be said that government 
changes are reflected in the stamps in terms of subject selection. Writers, works and other elements 
related to literature have been subject to stamps in ter
significance. Nationalist conservatist tendencies have countinued in the right, coalition or center
governments. 

Keywords: Postage Stamp; PTT; Turkish literature; Governments of the Republic of
of Transport, Maritime Affairs and Communications; Nationalism / Conservatism

 

1.GİRİŞ 

Yüz yüze iletişim, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmedikçe, bilgiyi saklama, sesin ulaşamadığı 
noktalara mesajı ulaştırma düşüncesi ile yazılı
Posta ücretinin alıcı tarafından ödenmesi çeşitli sorunlar ortaya çıkarınca da ortaya posta pulları 
çıkmıştır. 

Posta pulu, posta ücretinin gönderen kişi tarafından ödendiği anlamında posta üzerine yapıştır
farklı şekillerdeki küçük kâğıt parçalarıdır. Posta pulları, bizzat devletlerin kendileri tarafından 
bastıkları değerli kağıtlardır, aynı zamanda devletlerin bağımsızlık sembollerinden biridirler. 
Devletlerin bayrağı, marşları ve kendi paraları olduğu
bağımsızlık ifadesidir(PTT, 2017). 

Dünyada ilk posta pulu 1860 yılında İngiltere’de basılmıştır. Üzerinde İngiltere Kraliçesi Victoria’nın 
resmi bulunmaktadır. Bu pul, “Penny Black (Kara Penny)” olarak adlandı
posta pulu basan ülke olarak, İngiltere pullarının üzerinde ülke ismi yazmamaktadır (Bkz. Resim 1).
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long and rich Turkish literature from the past to the present day special series have been prepared for 
writers and works. Objective: This research aims to see whether changing ideologies are reflected on the 
stamps, by matching the postage stamps of 1946 with the governments of the period. Scope: The universe 
of this research is composed of the governments of the Turkish postage stamps which were published in 
relation to literature after 1946. Limitations: When Turkish stamps related to literature 
research was limited to stamps printed from 1946 until the end of 2016, when the multi
passed. Because 2017 year is not completed. Method: The data concerning the stamps examined in the 
survey were obtained from the catalog “ISFILA 2016: Turkish Stamps and Anthem Catalog 1863
and the year 2016 by visiting Postage and Telegraph Organization (PTT) web page. Information on the 
governments of the relevant period was obtained from the web sitesof the relevant institutions. Coa
governments have also looked at the party of Ministers of Transport, Maritime Affairs and 
Communications, responsible for stamp printing. Findings: From 1946 to today, 29 of the 51 governments 
founded were put into circulation with 164 stamps related to literature. The majority are governments 

wing parties, either alone or in coalition. There are also a few central left 
governments. The Ministries of Transport, Maritime Affairs and Communicaitions of the coalition 

wing parties of the coalition. Conclusion: It can not be said that government 
changes are reflected in the stamps in terms of subject selection. Writers, works and other elements 
related to literature have been subject to stamps in terms of their historical values, rather than their literary 
significance. Nationalist conservatist tendencies have countinued in the right, coalition or center

Postage Stamp; PTT; Turkish literature; Governments of the Republic of Turkey; Ministers 
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Yüz yüze iletişim, insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yetmedikçe, bilgiyi saklama, sesin ulaşamadığı 
noktalara mesajı ulaştırma düşüncesi ile yazılı anlatım ve daha da sonra posta hizmeti doğmuştur. 
Posta ücretinin alıcı tarafından ödenmesi çeşitli sorunlar ortaya çıkarınca da ortaya posta pulları 

Posta pulu, posta ücretinin gönderen kişi tarafından ödendiği anlamında posta üzerine yapıştır
farklı şekillerdeki küçük kâğıt parçalarıdır. Posta pulları, bizzat devletlerin kendileri tarafından 
bastıkları değerli kağıtlardır, aynı zamanda devletlerin bağımsızlık sembollerinden biridirler. 
Devletlerin bayrağı, marşları ve kendi paraları olduğu gibi kendi posta pullarını basmaları da birer 
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Resim 1: Black Penny       Resim 2: Tuğralı Pullar

Ülkemizde ise ilk posta pulu 1 Ocak 1863 
2). Bu pulun üzerinde Sultan Abdülaziz’in tuğrası bulunmaktadır. Bu sebeple bu pullar, “Tuğralı 
Pullar” olarak adlandırılmaktadır(PTT, 2017). Pulların basılmasını, dönemin Posta Nâzırı ve ilk Türk 
gazetesini yayınlayan Agâh Efendi padişaha önermiştir. İlk dönem posta pullarında pul objesi olarak 
ağırlıkla ülkelerin yöneticilerinin resimleri kullanılmaktadır. Osmanlı’da ise resmin dini inançlardan 
dolayı hoş karşılanmaması sebebiyle 1910’lara kadar figür olarak sad
ve yıldız kullanılmıştır. 

Pulların, başka ülkeler tarafından da basılması, pul koleksiyonerliğinin doğmasına sebebiyet olmuştur. 
Bu hobi dalına “filateli” ismi verilmiştir. Pul koleksiyonerliği ile ciddi bir şekilde uğraşan
“filatelist” ismini almaktadır. Devletler de koleksiyonerleri desteklemek için onlara yönelik değişik 
konularda ve sınırlı sayılarda pullar basmaktadır. (PTT, 2017).Bu bilgilerden yola çıkarak denilebilir 
ki pullardan ülkeler hakkında bilgiler
yapmak amacıyla pul basmışlardır. 

Tarihsel süreç içerisinde posta pullarına konu olan figürler kadar, onların kullanım amaçlarında da 
artış meydana gelmiştir. Öyleki1940’lı yıllara kadar pos
ödenmesi, genel tanıtım ve propaganda amaçlı olarak yararlanılmaktayken,
ve eğitimsel araç olarak kullanılmaları da bu amaçlara eklenmiştir.

Posta Ücretlerinin Ödenmesi Amaçlı Kullan
resmi hükümet kurumu tarafından görevlendirilen posta dağıtım servisinin sunduğu belirli bir hizmet 
karşılığında, ödemenin gerçekleştiğini gösteren bir alıntı belgesi, makbuz olarak kullanılmasıdır 
(Anameriç, 2006; Yazıcı 2010, s. 324

Genel Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Posta pulları bir ülkenin sanat, müzik, edebiyat, dans ve spor vb. 
çeşitli kültürel öğelerinin sergilendiği bir mecradır. Bu aşamada sıklıkla ülkenin karakteristik 
özelliklerini yansıtacak öğeler gerek metinsel ifadelerle, gerek sloganlarla gerekse de sembol ve 
simgelerle yansıtılır. Bu özellikleriyle de pullar, ülkelerin tanıtımı için kullanılan görsel araçlar 
içerisinde yer alırlar (Yazıcı 2010, s. 324

Hobi Amaçlı Kullanımı: Posta pulları, amatör toplayıcılardan profesyonel yatırımcılara kadar hemen 
hemen herkes için en popüler hobilerden birisidir. Dünyada 350 milyon kişinin pul koleksiyonu 
yaptığı söylenmektedir (Çiftçi, 2007). Türkiye’de 1950’lerde bir milyon koleksiyoner olduğu 
söylenirken (Akkaya, 2004, s.29) günümüzde bu rakam bin olarak ifade ediliyor.(Çiftçi, 2007) Pullar, 
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Resim 1: Black Penny       Resim 2: Tuğralı Pullar 

Ülkemizde ise ilk posta pulu 1 Ocak 1863 yılındaSultanAbdülaziz döneminde basılmıştır (Bkz. Resim 
2). Bu pulun üzerinde Sultan Abdülaziz’in tuğrası bulunmaktadır. Bu sebeple bu pullar, “Tuğralı 
Pullar” olarak adlandırılmaktadır(PTT, 2017). Pulların basılmasını, dönemin Posta Nâzırı ve ilk Türk 

nlayan Agâh Efendi padişaha önermiştir. İlk dönem posta pullarında pul objesi olarak 
ağırlıkla ülkelerin yöneticilerinin resimleri kullanılmaktadır. Osmanlı’da ise resmin dini inançlardan 
dolayı hoş karşılanmaması sebebiyle 1910’lara kadar figür olarak sadece tuğra, Osmanlı arması, hilal 

Pulların, başka ülkeler tarafından da basılması, pul koleksiyonerliğinin doğmasına sebebiyet olmuştur. 
Bu hobi dalına “filateli” ismi verilmiştir. Pul koleksiyonerliği ile ciddi bir şekilde uğraşan
“filatelist” ismini almaktadır. Devletler de koleksiyonerleri desteklemek için onlara yönelik değişik 
konularda ve sınırlı sayılarda pullar basmaktadır. (PTT, 2017).Bu bilgilerden yola çıkarak denilebilir 
ki pullardan ülkeler hakkında bilgiler edinilir. Zaman içerisinde ülkeler de bilgi vermek ve propaganda 

 

Tarihsel süreç içerisinde posta pullarına konu olan figürler kadar, onların kullanım amaçlarında da 
artış meydana gelmiştir. Öyleki1940’lı yıllara kadar posta pullarının kullanımından, posta ücretlerinin 
ödenmesi, genel tanıtım ve propaganda amaçlı olarak yararlanılmaktayken, daha sonraki yılarda hobi 
ve eğitimsel araç olarak kullanılmaları da bu amaçlara eklenmiştir. 

Posta Ücretlerinin Ödenmesi Amaçlı Kullanımı: Posta pulunun kullanılmasının öncelikli amacı, bir 
resmi hükümet kurumu tarafından görevlendirilen posta dağıtım servisinin sunduğu belirli bir hizmet 
karşılığında, ödemenin gerçekleştiğini gösteren bir alıntı belgesi, makbuz olarak kullanılmasıdır 

nameriç, 2006; Yazıcı 2010, s. 324). 

Genel Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Posta pulları bir ülkenin sanat, müzik, edebiyat, dans ve spor vb. 
çeşitli kültürel öğelerinin sergilendiği bir mecradır. Bu aşamada sıklıkla ülkenin karakteristik 

k öğeler gerek metinsel ifadelerle, gerek sloganlarla gerekse de sembol ve 
simgelerle yansıtılır. Bu özellikleriyle de pullar, ülkelerin tanıtımı için kullanılan görsel araçlar 
içerisinde yer alırlar (Yazıcı 2010, s. 324-325). 

pulları, amatör toplayıcılardan profesyonel yatırımcılara kadar hemen 
hemen herkes için en popüler hobilerden birisidir. Dünyada 350 milyon kişinin pul koleksiyonu 
yaptığı söylenmektedir (Çiftçi, 2007). Türkiye’de 1950’lerde bir milyon koleksiyoner olduğu 
söylenirken (Akkaya, 2004, s.29) günümüzde bu rakam bin olarak ifade ediliyor.(Çiftçi, 2007) Pullar, 

Abdülaziz döneminde basılmıştır (Bkz. Resim 
2). Bu pulun üzerinde Sultan Abdülaziz’in tuğrası bulunmaktadır. Bu sebeple bu pullar, “Tuğralı 
Pullar” olarak adlandırılmaktadır(PTT, 2017). Pulların basılmasını, dönemin Posta Nâzırı ve ilk Türk 

nlayan Agâh Efendi padişaha önermiştir. İlk dönem posta pullarında pul objesi olarak 
ağırlıkla ülkelerin yöneticilerinin resimleri kullanılmaktadır. Osmanlı’da ise resmin dini inançlardan 

ece tuğra, Osmanlı arması, hilal 

Pulların, başka ülkeler tarafından da basılması, pul koleksiyonerliğinin doğmasına sebebiyet olmuştur. 
Bu hobi dalına “filateli” ismi verilmiştir. Pul koleksiyonerliği ile ciddi bir şekilde uğraşan kişiler ise 
“filatelist” ismini almaktadır. Devletler de koleksiyonerleri desteklemek için onlara yönelik değişik 
konularda ve sınırlı sayılarda pullar basmaktadır. (PTT, 2017).Bu bilgilerden yola çıkarak denilebilir 

edinilir. Zaman içerisinde ülkeler de bilgi vermek ve propaganda 

Tarihsel süreç içerisinde posta pullarına konu olan figürler kadar, onların kullanım amaçlarında da 
ta pullarının kullanımından, posta ücretlerinin 

daha sonraki yılarda hobi 

ımı: Posta pulunun kullanılmasının öncelikli amacı, bir 
resmi hükümet kurumu tarafından görevlendirilen posta dağıtım servisinin sunduğu belirli bir hizmet 
karşılığında, ödemenin gerçekleştiğini gösteren bir alıntı belgesi, makbuz olarak kullanılmasıdır 

Genel Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Posta pulları bir ülkenin sanat, müzik, edebiyat, dans ve spor vb. 
çeşitli kültürel öğelerinin sergilendiği bir mecradır. Bu aşamada sıklıkla ülkenin karakteristik 

k öğeler gerek metinsel ifadelerle, gerek sloganlarla gerekse de sembol ve 
simgelerle yansıtılır. Bu özellikleriyle de pullar, ülkelerin tanıtımı için kullanılan görsel araçlar 

pulları, amatör toplayıcılardan profesyonel yatırımcılara kadar hemen 
hemen herkes için en popüler hobilerden birisidir. Dünyada 350 milyon kişinin pul koleksiyonu 
yaptığı söylenmektedir (Çiftçi, 2007). Türkiye’de 1950’lerde bir milyon koleksiyoner olduğu 
söylenirken (Akkaya, 2004, s.29) günümüzde bu rakam bin olarak ifade ediliyor.(Çiftçi, 2007) Pullar, 
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estetiksel, tarihsel ve eğitimsel nitelikli değerleri biriktirmek amacıyla toplanırlar(Yazıcı 2010, s.325). 
Pul toplama pahalı olmayan ve eğlenceli bir hob
koleksiyoncunun tutkusuna göre çok pahalı pullarla da koleksiyon zenginleştirilir. “Parası pulu 
olmamak” deyimi ile pulun değeri, zamanla daha da değerleneceği vurgulansa da, pul 
koleksiyonculuğuna özellikle çocuk
korunmak amacıyla yönlendirilirler. Koleksiyon yapmak aynı zamanda bellek oluşturma ve bu 
belleğin canlı tutulup devredilmesi anlamına da gelmektedir, pul koleksiyoncusu pullarla 
eğitilmektedir de. 

Propaganda amaçlı kullanımı: Posta pullarının politikadan arındırıldıkları ya da ideolojik masumiyete 
sahip olduklarını ifade etmek çok zordur. Onların tasarlanmaları aşamasında, sosyal ve politik 
ihtilafların çözümüne, davranışsal ve ideolojik norm
pulları sadece geleneksel sanat ve finansal değerleri için değil, aynı zamanda propaganda amaçlı 
olarak da kullanılmaktadır. Propaganda, politikacılar ve bürokratların toplumun belirli bir duruma 
karşı sergilediği bakış açısını oluşturma ve onları yönetme amacıyla kendi çıkarlarını toplumda 
şekillendirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda basılan posta pulları, geçmişten günümüze 
kadar pek çok ülke tarafından, hem ülke içinde, hem de ülke dışında bir
kullanılmıştır (Yazıcı 2010, s. 325-326).

Türk Dil Kurumu’na göre de pulun diğer bir anlamı “
kâğıt”tır (TDK, 2006). Posta pullarının propaganda amacı ile kullanımı II. Dünya Savaşı sırası
devamında özellikle artış göstermiştir. Ucuz ve kolayca ulaşabilir olması, devletlerin iletmek istediği 
mesajları dünyanın her yerindeki tüm insanlara rahatça iletebilme olanağı sunmuştur. Bu dönemlerde 
iletişim araçlarının kısıtlı olması, devletler
(Toker, 2013, s.32). 

Propaganda terimi kolaylıkla baskıcı totaliter rejimlerin bir yaklaşımı olarak nitelendirilir. Özellikle de 
Nazi Almanya’sı, Komünist Polonya, Kuzey Kore, Sovyet Rusya, Çin, So
diktatörlüğünde yönetilen dönemde Nikaragua ve Stroessnerler döneminde Paraguay’da basılan pullar 
bu etiketle adlandırılırlar(Yazıcı 2010, s. 326).

Propaganda terimi “olumsuz” bir yan anlam taşısa bile, bir ulusun belirli bir dönemde gerçekl
olduğu başarıları hatırlattığı göz önüne alınırsa, olumlu bir yaklaşım olarak da algılanabilir. Çünkü 
pullarda belirli bir zamanda, bir hükümet tarafından, yüksek değerli olarak kabul edilen kişi, yer, olay 
ve nesneler resmedilirler. Japonya, Endo
basılan posta pullarının da propaganda ve karşı propaganda amaçlı kullanıldıkları görülmüştür(Yazıcı 
2010, s. 326). 

Bazen de pullarda bir ülkenin ya da bölgenin sınırları resmedilir. Onlar bu şekill
açıktırlar ve belirli bir bölgeye ait, özellikle de ülkeler arasında yaşanan tartışmaları sembolize 
ederler(Yazıcı 2010, s. 326). 

Eğitimsel Araç Olarak Kullanılması: Posta pullarının birer 
değerlendirilebilmeleri, tanımlanabilmeleri, 
getirebilmeleri için, her birinin üzerinde bulunması 
özellikler, ücret, ülke ismi, grafik unsurlar ve metin 

İletişim Bilimi ve Medya Araştırmaları Kongresi 
II. International Communication Science & Media Studies Congress 

Communication Science Studies 

579 

estetiksel, tarihsel ve eğitimsel nitelikli değerleri biriktirmek amacıyla toplanırlar(Yazıcı 2010, s.325). 
Pul toplama pahalı olmayan ve eğlenceli bir hobidir başlangıçta, koleksiyonun niteliği ve 
koleksiyoncunun tutkusuna göre çok pahalı pullarla da koleksiyon zenginleştirilir. “Parası pulu 
olmamak” deyimi ile pulun değeri, zamanla daha da değerleneceği vurgulansa da, pul 
koleksiyonculuğuna özellikle çocuk ve gençler, tutumlu olmayı öğrenmek ve zararlı alışkanlıklardan 
korunmak amacıyla yönlendirilirler. Koleksiyon yapmak aynı zamanda bellek oluşturma ve bu 
belleğin canlı tutulup devredilmesi anlamına da gelmektedir, pul koleksiyoncusu pullarla 

Propaganda amaçlı kullanımı: Posta pullarının politikadan arındırıldıkları ya da ideolojik masumiyete 
sahip olduklarını ifade etmek çok zordur. Onların tasarlanmaları aşamasında, sosyal ve politik 
ihtilafların çözümüne, davranışsal ve ideolojik normlara daha fazla özen gösterilir. Bu yüzden posta 
pulları sadece geleneksel sanat ve finansal değerleri için değil, aynı zamanda propaganda amaçlı 
olarak da kullanılmaktadır. Propaganda, politikacılar ve bürokratların toplumun belirli bir duruma 

lediği bakış açısını oluşturma ve onları yönetme amacıyla kendi çıkarlarını toplumda 
şekillendirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda basılan posta pulları, geçmişten günümüze 
kadar pek çok ülke tarafından, hem ülke içinde, hem de ülke dışında bir propaganda aracı olarak 

326). 

Türk Dil Kurumu’na göre de pulun diğer bir anlamı “Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük 
”tır (TDK, 2006). Posta pullarının propaganda amacı ile kullanımı II. Dünya Savaşı sırası

devamında özellikle artış göstermiştir. Ucuz ve kolayca ulaşabilir olması, devletlerin iletmek istediği 
mesajları dünyanın her yerindeki tüm insanlara rahatça iletebilme olanağı sunmuştur. Bu dönemlerde 
iletişim araçlarının kısıtlı olması, devletlerin pullar aracılığı ile propaganda yapmalarını sağlamıştır 

Propaganda terimi kolaylıkla baskıcı totaliter rejimlerin bir yaklaşımı olarak nitelendirilir. Özellikle de 
Nazi Almanya’sı, Komünist Polonya, Kuzey Kore, Sovyet Rusya, Çin, Somoza ailesinin 
diktatörlüğünde yönetilen dönemde Nikaragua ve Stroessnerler döneminde Paraguay’da basılan pullar 
bu etiketle adlandırılırlar(Yazıcı 2010, s. 326). 

Propaganda terimi “olumsuz” bir yan anlam taşısa bile, bir ulusun belirli bir dönemde gerçekl
olduğu başarıları hatırlattığı göz önüne alınırsa, olumlu bir yaklaşım olarak da algılanabilir. Çünkü 
pullarda belirli bir zamanda, bir hükümet tarafından, yüksek değerli olarak kabul edilen kişi, yer, olay 
ve nesneler resmedilirler. Japonya, Endonezya, Güney Kore, Tayvan ve Finlandiya gibi ülkelerde de 
basılan posta pullarının da propaganda ve karşı propaganda amaçlı kullanıldıkları görülmüştür(Yazıcı 

Bazen de pullarda bir ülkenin ya da bölgenin sınırları resmedilir. Onlar bu şekilleriyle manipülasyona 
açıktırlar ve belirli bir bölgeye ait, özellikle de ülkeler arasında yaşanan tartışmaları sembolize 

Kullanılması: Posta pullarının birer bilgi kaynağı
tanımlanabilmeleri, kolaylıkla kullanılabilmeleri ve işlevlerini yerine 

getirebilmeleri için, her birinin üzerinde bulunması zorunlu birtakım temel özellikler vardır. Bu 
özellikler, ücret, ülke ismi, grafik unsurlar ve metin unsurları olmak üzere 4 temel b

estetiksel, tarihsel ve eğitimsel nitelikli değerleri biriktirmek amacıyla toplanırlar(Yazıcı 2010, s.325). 
idir başlangıçta, koleksiyonun niteliği ve 

koleksiyoncunun tutkusuna göre çok pahalı pullarla da koleksiyon zenginleştirilir. “Parası pulu 
olmamak” deyimi ile pulun değeri, zamanla daha da değerleneceği vurgulansa da, pul 

ve gençler, tutumlu olmayı öğrenmek ve zararlı alışkanlıklardan 
korunmak amacıyla yönlendirilirler. Koleksiyon yapmak aynı zamanda bellek oluşturma ve bu 
belleğin canlı tutulup devredilmesi anlamına da gelmektedir, pul koleksiyoncusu pullarla 

Propaganda amaçlı kullanımı: Posta pullarının politikadan arındırıldıkları ya da ideolojik masumiyete 
sahip olduklarını ifade etmek çok zordur. Onların tasarlanmaları aşamasında, sosyal ve politik 

lara daha fazla özen gösterilir. Bu yüzden posta 
pulları sadece geleneksel sanat ve finansal değerleri için değil, aynı zamanda propaganda amaçlı 
olarak da kullanılmaktadır. Propaganda, politikacılar ve bürokratların toplumun belirli bir duruma 

lediği bakış açısını oluşturma ve onları yönetme amacıyla kendi çıkarlarını toplumda 
şekillendirme yeteneği olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda basılan posta pulları, geçmişten günümüze 

propaganda aracı olarak 

Propaganda amacıyla kullanılan yazılı küçük 
”tır (TDK, 2006). Posta pullarının propaganda amacı ile kullanımı II. Dünya Savaşı sırasında ve 

devamında özellikle artış göstermiştir. Ucuz ve kolayca ulaşabilir olması, devletlerin iletmek istediği 
mesajları dünyanın her yerindeki tüm insanlara rahatça iletebilme olanağı sunmuştur. Bu dönemlerde 

in pullar aracılığı ile propaganda yapmalarını sağlamıştır 

Propaganda terimi kolaylıkla baskıcı totaliter rejimlerin bir yaklaşımı olarak nitelendirilir. Özellikle de 
moza ailesinin 

diktatörlüğünde yönetilen dönemde Nikaragua ve Stroessnerler döneminde Paraguay’da basılan pullar 

Propaganda terimi “olumsuz” bir yan anlam taşısa bile, bir ulusun belirli bir dönemde gerçekleştirmiş 
olduğu başarıları hatırlattığı göz önüne alınırsa, olumlu bir yaklaşım olarak da algılanabilir. Çünkü 
pullarda belirli bir zamanda, bir hükümet tarafından, yüksek değerli olarak kabul edilen kişi, yer, olay 

nezya, Güney Kore, Tayvan ve Finlandiya gibi ülkelerde de 
basılan posta pullarının da propaganda ve karşı propaganda amaçlı kullanıldıkları görülmüştür(Yazıcı 

eriyle manipülasyona 
açıktırlar ve belirli bir bölgeye ait, özellikle de ülkeler arasında yaşanan tartışmaları sembolize 

kaynağı olarak 
ve işlevlerini yerine 

temel özellikler vardır. Bu 
üzere 4 temel başlık altında 
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toplanabilir. Bunun yanı sıra, bazı pullarda, her pulda 
de bulunabilir (Anameriç ve Rukancı, 2011: 13

 

Pullar aynı zamanda tarih derslerinin içeriğinde yer alan geçmiş dönemlere 
günümüzle bağlantısının kurulması aşamasında önemli bir yere sahiptirler. Pulların bir eğitim aracı 
olarak kullanılmalarının diğer faydaları ise, tarih derslerinde edinilen sözel bilgilerin görsel bilgiyle 
birleştirilmesini sağlamaları ve topluma ait kültür unsurlarını içermeleridir (Yazıcı, 2014: 194).

Ülkeler pullarda yaratmak istedik kimliği, “hayal” ettiklerini yansıtmaktadırlar; bu sebeple pullardaki 
“resim” ile hayattaki durum bazen çelişebilir.

Bu yanıyla pullarda propaganda, fikirlerin ve değerlerin yayılması olarak tanımlanabilir.

Küçük karede büyük anlamlar ifade eden pullar, çıkarıldıkları dönemdeki önemli gelişmelerini 
yansıtan görsel malzemelerdir. Osmanlı döneminden beri çıkarılmakta olan pullarda, özellikle 
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişi görsel olarak takip etmek mümkündür. Hatıralar (örneğin 
Atatürk’ün ölümü, 27 Mayıs Anayasası hatırası) ve yıldönümleri için çıkarılanların yanı sıra, belli 
diziler halinde yayınlananları da mevcuttur. Pullardaki resim ve desenler, bü
sayıları incelenerek, ait oldukları dönemin olaylarına dair önemli ipuçları elde edilebilir (Acun, 2007, 
s. 13). 

Posta pulu basımı devletlerin kendi kontrollerinde olduğu için, basılacak pulların konularına ve 
tasarımlarına kolay bir şekilde müdahale edebilirler (Toker, 2013, s.32).

Ülkemizde de basılacak pulların konularına, Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar İşletme Usul ve 
Esaslarına göre şu şekilde karar verilir:

“Pul emisyonu, bir pulun satışa çıkarılmasını, pul emisyon programı 
çıkış tarihini, tirajlarını ve değerlerini gösteren yıllık programı ifade eder.
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toplanabilir. Bunun yanı sıra, bazı pullarda, her pulda bulunmayan ve standart olmayan gizli işaretler 
de bulunabilir (Anameriç ve Rukancı, 2011: 13-14). 

 

Resim: 3 

Pullar aynı zamanda tarih derslerinin içeriğinde yer alan geçmiş dönemlere ait bilgilerin, değerlerin 
günümüzle bağlantısının kurulması aşamasında önemli bir yere sahiptirler. Pulların bir eğitim aracı 
olarak kullanılmalarının diğer faydaları ise, tarih derslerinde edinilen sözel bilgilerin görsel bilgiyle 

maları ve topluma ait kültür unsurlarını içermeleridir (Yazıcı, 2014: 194).

Ülkeler pullarda yaratmak istedik kimliği, “hayal” ettiklerini yansıtmaktadırlar; bu sebeple pullardaki 
“resim” ile hayattaki durum bazen çelişebilir. 

a, fikirlerin ve değerlerin yayılması olarak tanımlanabilir.

Küçük karede büyük anlamlar ifade eden pullar, çıkarıldıkları dönemdeki önemli gelişmelerini 
yansıtan görsel malzemelerdir. Osmanlı döneminden beri çıkarılmakta olan pullarda, özellikle 

an Cumhuriyet’e geçişi görsel olarak takip etmek mümkündür. Hatıralar (örneğin 
Atatürk’ün ölümü, 27 Mayıs Anayasası hatırası) ve yıldönümleri için çıkarılanların yanı sıra, belli 
diziler halinde yayınlananları da mevcuttur. Pullardaki resim ve desenler, büyüklükleri, renkleri, 
sayıları incelenerek, ait oldukları dönemin olaylarına dair önemli ipuçları elde edilebilir (Acun, 2007, 

Posta pulu basımı devletlerin kendi kontrollerinde olduğu için, basılacak pulların konularına ve 
şekilde müdahale edebilirler (Toker, 2013, s.32). 

Ülkemizde de basılacak pulların konularına, Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar İşletme Usul ve 
Esaslarına göre şu şekilde karar verilir: 

Pul emisyonu, bir pulun satışa çıkarılmasını, pul emisyon programı ise pulların konusunu, satışa 
çıkış tarihini, tirajlarını ve değerlerini gösteren yıllık programı ifade eder.” (PTT, 2013, s.2).

standart olmayan gizli işaretler 

 

ait bilgilerin, değerlerin 
günümüzle bağlantısının kurulması aşamasında önemli bir yere sahiptirler. Pulların bir eğitim aracı 
olarak kullanılmalarının diğer faydaları ise, tarih derslerinde edinilen sözel bilgilerin görsel bilgiyle 

maları ve topluma ait kültür unsurlarını içermeleridir (Yazıcı, 2014: 194). 

Ülkeler pullarda yaratmak istedik kimliği, “hayal” ettiklerini yansıtmaktadırlar; bu sebeple pullardaki 

a, fikirlerin ve değerlerin yayılması olarak tanımlanabilir. 

Küçük karede büyük anlamlar ifade eden pullar, çıkarıldıkları dönemdeki önemli gelişmelerini 
yansıtan görsel malzemelerdir. Osmanlı döneminden beri çıkarılmakta olan pullarda, özellikle 

an Cumhuriyet’e geçişi görsel olarak takip etmek mümkündür. Hatıralar (örneğin 
Atatürk’ün ölümü, 27 Mayıs Anayasası hatırası) ve yıldönümleri için çıkarılanların yanı sıra, belli 

yüklükleri, renkleri, 
sayıları incelenerek, ait oldukları dönemin olaylarına dair önemli ipuçları elde edilebilir (Acun, 2007, 

Posta pulu basımı devletlerin kendi kontrollerinde olduğu için, basılacak pulların konularına ve 

Ülkemizde de basılacak pulların konularına, Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar İşletme Usul ve 

ise pulların konusunu, satışa 
” (PTT, 2013, s.2). 
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“Pul emisyonunun hazırlanması; konuların seçimi ve seçilen konuların her biri için hangi değerlerde 
pul bastırılacağının, bunların tirajları ile satışa çıkarılacakları tarihlerin belirlenmesi çalışmalarını 
kapsar.”(PTT, 2013, s.2). 

“Emisyona alınacak konular belirlenirken; a) Yıl içerisinde yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen, 
ülkemizi ilgilendiren önemli konular ile kurum v
yıldönümlerine, b) Şirketin üye olduğu uluslararası organizasyonlarca önerilen konulara, c) Tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarına, ç) Türk el sanatlarına, d) Turizm ile ilgili konulara, e) Çevre ile ilgili 
konulara, f)Çocuk ve gençlik ile ilgili konulara, g) Spor temalarına, ğ)Gelecekte gerçekleşecek önemli 
olaylara, h)Diğer ülkelerle birlikte çıkarılmasına karar verilen konulara, ı)Tematik konulara, i)Dünya 
pulculuğundaki gelişmelere göre belirlenen konulara, j)Ç
Filateli Dernekleri Federasyonu, vakıf, dernek, üniversite ve benzeri kuruluşlar ile gerçek kişilerden 
gelen önerilere, yer verilir.”(PTT, 2013, s.3)

PTT yetkilileri, pulun hükümet adına çıkarıldığını vurgu yaparak
zorunda olduğuna vurgu yapar: “Pulu hükümet adına çıkartırız. Pulun konularını 
olayın ilk aşamasıdır. Daire olarak bir ön araştırma yaparız. Bu araştırma tüm kamu kuruluşları, 
bakanlıklar, üniversiteler gibi ciddi ve büyük kurumlarla filateli dernekleri ve pul tüccarlarından 
görüş ve öneri istemekle başlar. Bu öneriler doğrultusunda Değerli Kağıtlar Yönetmeliği’ne göre 
konuları ayıklar, inceleriz. Sonra hükümetin onayına sunarız. Seçilecek konularda da düny
Türkiye’yi ilgilendiren olaylar, öneriler, dış ve iç olaylar, aniden oluşabilecek, dünya çapında veya 
ülke çapında olaylar gibi bir takım bağlayıcı nitelikler 
çıktığı için, konuların saptanmasıdır. Pulun üstünde T.C. yazar, bu nedenle de hassas bir konumdadır. 
Devletin iç ve dış politikasına uygun hazırlanmalıdır.”

Filateli derneği ve pul tüccarları koleksiy
almaktadırlar; fakat sayıları çok azdır. PTT hariç katılan diğer bakanlıklar iktidarın ideolojik araçlarını 
en yoğun olarak kullandığı bakanlıklardır. Basılan pullar bu bakanlıkların ideolojileri çerçeve

Türk Dil Kurumu’na göre ideoloji, “
partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik 
düşünceler bütünü”dür. (TDK, 2006).

Türkiye Cumhuriyeti’nde İcra Vekilleri Heyetlerini göz önünde bulundurmazsak 01.11.1923 
tarihinden günümüze toplam 63 hükümet kurulmuştur (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 2013) ve bu 
hükümetlerin başbakanlarının partilerine baktığımızda çok sayıda farklı ideoloji
Bu ideolojilere muhafazakarlık, liberalizm, İslamcılık, milli görüş, yeni Osmanlıcılık, demokratik sol, 
sosyal demokrasi olarak örnek gösterilebilir. 

Özdemir’egöre, “Bir ulusun toplumsal yapısı, yaşayışıyla edebiyatı arasında sıkı
Toplumsal yapıda ve yaşamda ortaya çıkan değişimler yankısını edebiyatta da gösterir.
1980, s.43). 

“Bir ulusun edebiyatı, o ulusun çağlar boyunca oluşturduğu sözlü ve yazılı tüm yaratılarını kuşatır. 
Kültür ve uygarlığının da ayrılmaz bir parçasıdır. Benzetili bir anlatılma söyleyelim, bir ulusun 
edebiyatı, o ulusun duygu, düşünce, düş gücü, özlem ve tutkular evreninin bir haritası gibidir. 
Destanlar, şiirler, romanlar, öyküler, oyunlar, anılar ve denemeler de bu haritanın d
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Pul emisyonunun hazırlanması; konuların seçimi ve seçilen konuların her biri için hangi değerlerde 
rın tirajları ile satışa çıkarılacakları tarihlerin belirlenmesi çalışmalarını 

“Emisyona alınacak konular belirlenirken; a) Yıl içerisinde yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen, 
ülkemizi ilgilendiren önemli konular ile kurum ve kuruluşların kuruluş veya önemli olayların 
yıldönümlerine, b) Şirketin üye olduğu uluslararası organizasyonlarca önerilen konulara, c) Tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarına, ç) Türk el sanatlarına, d) Turizm ile ilgili konulara, e) Çevre ile ilgili 

ra, f)Çocuk ve gençlik ile ilgili konulara, g) Spor temalarına, ğ)Gelecekte gerçekleşecek önemli 
olaylara, h)Diğer ülkelerle birlikte çıkarılmasına karar verilen konulara, ı)Tematik konulara, i)Dünya 
pulculuğundaki gelişmelere göre belirlenen konulara, j)Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye 
Filateli Dernekleri Federasyonu, vakıf, dernek, üniversite ve benzeri kuruluşlar ile gerçek kişilerden 

(PTT, 2013, s.3) 

PTT yetkilileri, pulun hükümet adına çıkarıldığını vurgu yaparak, ülke politikası ile uyumlu olmak 
“Pulu hükümet adına çıkartırız. Pulun konularını tespit

olayın ilk aşamasıdır. Daire olarak bir ön araştırma yaparız. Bu araştırma tüm kamu kuruluşları, 
bi ciddi ve büyük kurumlarla filateli dernekleri ve pul tüccarlarından 

görüş ve öneri istemekle başlar. Bu öneriler doğrultusunda Değerli Kağıtlar Yönetmeliği’ne göre 
konuları ayıklar, inceleriz. Sonra hükümetin onayına sunarız. Seçilecek konularda da düny
Türkiye’yi ilgilendiren olaylar, öneriler, dış ve iç olaylar, aniden oluşabilecek, dünya çapında veya 
ülke çapında olaylar gibi bir takım bağlayıcı nitelikler getirir.Burada bütün mesele, pul devlet adına 
çıktığı için, konuların saptanmasıdır. Pulun üstünde T.C. yazar, bu nedenle de hassas bir konumdadır. 
Devletin iç ve dış politikasına uygun hazırlanmalıdır.” (Say, 1987, s. 17-18). 

Filateli derneği ve pul tüccarları koleksiyonerleri temsil eden paydaşlar olarak komisyonda yer 
almaktadırlar; fakat sayıları çok azdır. PTT hariç katılan diğer bakanlıklar iktidarın ideolojik araçlarını 
en yoğun olarak kullandığı bakanlıklardır. Basılan pullar bu bakanlıkların ideolojileri çerçeve

Türk Dil Kurumu’na göre ideoloji, “Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir 
partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik 

”dür. (TDK, 2006). 

Cumhuriyeti’nde İcra Vekilleri Heyetlerini göz önünde bulundurmazsak 01.11.1923 
tarihinden günümüze toplam 63 hükümet kurulmuştur (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 2013) ve bu 
hükümetlerin başbakanlarının partilerine baktığımızda çok sayıda farklı ideoloji ile karşılaşılmaktadır. 
Bu ideolojilere muhafazakarlık, liberalizm, İslamcılık, milli görüş, yeni Osmanlıcılık, demokratik sol, 
sosyal demokrasi olarak örnek gösterilebilir.  

Bir ulusun toplumsal yapısı, yaşayışıyla edebiyatı arasında sıkı bir bağlantı vardır. 
Toplumsal yapıda ve yaşamda ortaya çıkan değişimler yankısını edebiyatta da gösterir.

Bir ulusun edebiyatı, o ulusun çağlar boyunca oluşturduğu sözlü ve yazılı tüm yaratılarını kuşatır. 
da ayrılmaz bir parçasıdır. Benzetili bir anlatılma söyleyelim, bir ulusun 

edebiyatı, o ulusun duygu, düşünce, düş gücü, özlem ve tutkular evreninin bir haritası gibidir. 
Destanlar, şiirler, romanlar, öyküler, oyunlar, anılar ve denemeler de bu haritanın dağları, ovaları, 

Pul emisyonunun hazırlanması; konuların seçimi ve seçilen konuların her biri için hangi değerlerde 
rın tirajları ile satışa çıkarılacakları tarihlerin belirlenmesi çalışmalarını 

“Emisyona alınacak konular belirlenirken; a) Yıl içerisinde yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen, 
e kuruluşların kuruluş veya önemli olayların 

yıldönümlerine, b) Şirketin üye olduğu uluslararası organizasyonlarca önerilen konulara, c) Tarih, 
kültür ve tabiat varlıklarına, ç) Türk el sanatlarına, d) Turizm ile ilgili konulara, e) Çevre ile ilgili 

ra, f)Çocuk ve gençlik ile ilgili konulara, g) Spor temalarına, ğ)Gelecekte gerçekleşecek önemli 
olaylara, h)Diğer ülkelerle birlikte çıkarılmasına karar verilen konulara, ı)Tematik konulara, i)Dünya 

eşitli kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye 
Filateli Dernekleri Federasyonu, vakıf, dernek, üniversite ve benzeri kuruluşlar ile gerçek kişilerden 

, ülke politikası ile uyumlu olmak 
tespit etmek bu 

olayın ilk aşamasıdır. Daire olarak bir ön araştırma yaparız. Bu araştırma tüm kamu kuruluşları, 
bi ciddi ve büyük kurumlarla filateli dernekleri ve pul tüccarlarından 

görüş ve öneri istemekle başlar. Bu öneriler doğrultusunda Değerli Kağıtlar Yönetmeliği’ne göre 
konuları ayıklar, inceleriz. Sonra hükümetin onayına sunarız. Seçilecek konularda da dünyayı, 
Türkiye’yi ilgilendiren olaylar, öneriler, dış ve iç olaylar, aniden oluşabilecek, dünya çapında veya 

bütün mesele, pul devlet adına 
çıktığı için, konuların saptanmasıdır. Pulun üstünde T.C. yazar, bu nedenle de hassas bir konumdadır. 

onerleri temsil eden paydaşlar olarak komisyonda yer 
almaktadırlar; fakat sayıları çok azdır. PTT hariç katılan diğer bakanlıklar iktidarın ideolojik araçlarını 
en yoğun olarak kullandığı bakanlıklardır. Basılan pullar bu bakanlıkların ideolojileri çerçevesindedir. 

Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir 
partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik 

Cumhuriyeti’nde İcra Vekilleri Heyetlerini göz önünde bulundurmazsak 01.11.1923 
tarihinden günümüze toplam 63 hükümet kurulmuştur (Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, 2013) ve bu 

ile karşılaşılmaktadır. 
Bu ideolojilere muhafazakarlık, liberalizm, İslamcılık, milli görüş, yeni Osmanlıcılık, demokratik sol, 

bir bağlantı vardır. 
Toplumsal yapıda ve yaşamda ortaya çıkan değişimler yankısını edebiyatta da gösterir.” (Özdemir, 

Bir ulusun edebiyatı, o ulusun çağlar boyunca oluşturduğu sözlü ve yazılı tüm yaratılarını kuşatır. 
da ayrılmaz bir parçasıdır. Benzetili bir anlatılma söyleyelim, bir ulusun 

edebiyatı, o ulusun duygu, düşünce, düş gücü, özlem ve tutkular evreninin bir haritası gibidir. 
Destanlar, şiirler, romanlar, öyküler, oyunlar, anılar ve denemeler de bu haritanın dağları, ovaları, 
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yaylaları, tepeleri ve düzlükleridir. Bu haritayı inceleme, o ulusun düşünsel ve duygusal coğrafyasını 
tanımadır.” (Özdemir, 1980, s.III). 

Türk edebiyatı, ilk ürünlerini göçebe bir kültürün izinde VII ve VIII. yüzyıllarda vermeye başlamış 
tarihi çok eski bir edebiyattır. (Özdemir, 1980, s.43) Sözlü ve yazılı birçok eseri bulunan bu köklü 
edebiyatımız, Türk posta pullarında da eser, yazar ve edebiyatla ilişkili diğer unsurlarıyla kendine özel 
bir yer edinmiştir. 

2.Amaç 

Bu araştırma, 1946-2016 yılları arasında 
hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin edebiyatla ilişkili pul seçimine yansıyıp 
yansımadığını görmeyi amaçlamaktadır.

3.Kapsam 

Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946
ve bu dönemlerin hükümetleri oluşturmaktadır.

4.Sınırlılıklar 

Edebiyatla ilişkili Türk posta pulları seçilirken, çok partili hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz 
tamamlanmadığı için 2016 yıl sonuna kadar basılan edebiyatla ilişkili pullarla araştırma 
sınırlandırılmıştır.  

5.Yöntem 

Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863
2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’n
elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır. 
Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanının 
partisine de bakılmıştır. 

Türk pullarının edebiyatla ilişkisi yazar, eser ve diğer olmak üzere üç kategori üzerinden incelenmiştir. 
Bu sınıflandırma yapılırken bazen doğrudan pul isimlerine bakıldığı gibi, bazen de pul isminden 
bağımsız üzerindeki görsele bakılmıştır. Ö
Karagöz ve Hacivat görsellerine rastlanmıştır. Diğer kategorisinde sınıflandırdığımız pullarda ise Latin 
harflerinin ilk kullanımı, harf inkılabı, mektup, gazetecilik, Türkçenin resmi dil oluşu, Türk 
basımcılığı, okuma yazma, kütüphane, basın, Türk dil bayramı, Anadolu Ajansı’nın kuruluşu ve hat 
gibi unsurlar yer almaktadır. 

Türk pullarına bakıldığında üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunduğu çok sayıda pul basıldığı 
görülmektedir. Çalışmamızın edebi s
kişiliğini gösteren sadece iki pul seçilmiştir. Bunlar, 1968 yılında Atatürk’ün Ölümünün 30.yılı için 
basılan ve üzerinde Gençliğe Hitabe’sini bulunduran pul ve 1978 tarihinde basılan
ve Devrimleri” adlı puldur. 
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yaylaları, tepeleri ve düzlükleridir. Bu haritayı inceleme, o ulusun düşünsel ve duygusal coğrafyasını 
 

Türk edebiyatı, ilk ürünlerini göçebe bir kültürün izinde VII ve VIII. yüzyıllarda vermeye başlamış 
tarihi çok eski bir edebiyattır. (Özdemir, 1980, s.43) Sözlü ve yazılı birçok eseri bulunan bu köklü 
edebiyatımız, Türk posta pullarında da eser, yazar ve edebiyatla ilişkili diğer unsurlarıyla kendine özel 

6 yılları arasında basılanedebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin 
hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin edebiyatla ilişkili pul seçimine yansıyıp 
yansımadığını görmeyi amaçlamaktadır. 

Yapılan bu araştırmanın evrenini 1946-2016 yıl sonu arası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta pulları 
ve bu dönemlerin hükümetleri oluşturmaktadır. 

Edebiyatla ilişkili Türk posta pulları seçilirken, çok partili hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz 
yıl sonuna kadar basılan edebiyatla ilişkili pullarla araştırma 

Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863
2015” kataloğundan, 2016 yılı ise Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek 
elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır. 
Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanının 

Türk pullarının edebiyatla ilişkisi yazar, eser ve diğer olmak üzere üç kategori üzerinden incelenmiştir. 
Bu sınıflandırma yapılırken bazen doğrudan pul isimlerine bakıldığı gibi, bazen de pul isminden 
bağımsız üzerindeki görsele bakılmıştır. Örneğin, 1967 Turizm Yılı pullarında isimden bağımsız 
Karagöz ve Hacivat görsellerine rastlanmıştır. Diğer kategorisinde sınıflandırdığımız pullarda ise Latin 
harflerinin ilk kullanımı, harf inkılabı, mektup, gazetecilik, Türkçenin resmi dil oluşu, Türk 

ımcılığı, okuma yazma, kütüphane, basın, Türk dil bayramı, Anadolu Ajansı’nın kuruluşu ve hat 

Türk pullarına bakıldığında üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunduğu çok sayıda pul basıldığı 
görülmektedir. Çalışmamızın edebi sınırlar içerisinde kalabilmesi için Atatürk’le ilgili onun edebi 
kişiliğini gösteren sadece iki pul seçilmiştir. Bunlar, 1968 yılında Atatürk’ün Ölümünün 30.yılı için 
basılan ve üzerinde Gençliğe Hitabe’sini bulunduran pul ve 1978 tarihinde basılan“Atatürk

yaylaları, tepeleri ve düzlükleridir. Bu haritayı inceleme, o ulusun düşünsel ve duygusal coğrafyasını 

Türk edebiyatı, ilk ürünlerini göçebe bir kültürün izinde VII ve VIII. yüzyıllarda vermeye başlamış 
tarihi çok eski bir edebiyattır. (Özdemir, 1980, s.43) Sözlü ve yazılı birçok eseri bulunan bu köklü 
edebiyatımız, Türk posta pullarında da eser, yazar ve edebiyatla ilişkili diğer unsurlarıyla kendine özel 

edebiyatla ilişkili Türk posta pullarının dönemin 
hükümetleri ile eşleştirerek, değişen ideolojilerin edebiyatla ilişkili pul seçimine yansıyıp 

016 yıl sonu arası edebiyatla ilişkili basılan Türk posta pulları 

Edebiyatla ilişkili Türk posta pulları seçilirken, çok partili hayata geçilen 1946’dan 2017 yılı henüz 
yıl sonuna kadar basılan edebiyatla ilişkili pullarla araştırma 

Araştırmada incelenen pullara dair veriler, “İSFİLA 2016: Türk Pulları ve Antiyeleri Kataloğu 1863-
ın (PTT) web sayfası ziyaret edilerek 

elde edilmiştir. İlgili dönem hükümetleri ile ilgili bilgiler, ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır. 
Koalisyon hükümetlerinde pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanının 

Türk pullarının edebiyatla ilişkisi yazar, eser ve diğer olmak üzere üç kategori üzerinden incelenmiştir. 
Bu sınıflandırma yapılırken bazen doğrudan pul isimlerine bakıldığı gibi, bazen de pul isminden 

rneğin, 1967 Turizm Yılı pullarında isimden bağımsız 
Karagöz ve Hacivat görsellerine rastlanmıştır. Diğer kategorisinde sınıflandırdığımız pullarda ise Latin 
harflerinin ilk kullanımı, harf inkılabı, mektup, gazetecilik, Türkçenin resmi dil oluşu, Türk 

ımcılığı, okuma yazma, kütüphane, basın, Türk dil bayramı, Anadolu Ajansı’nın kuruluşu ve hat 

Türk pullarına bakıldığında üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunduğu çok sayıda pul basıldığı 
ınırlar içerisinde kalabilmesi için Atatürk’le ilgili onun edebi 

kişiliğini gösteren sadece iki pul seçilmiştir. Bunlar, 1968 yılında Atatürk’ün Ölümünün 30.yılı için 
Atatürk’ün Eserleri 
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6.Bulgular 

1946-2016 yılsonuna kadar edebiyatla ilişkili 164 adet Türk pulu basılmıştır. Bu pulların %58’i (n=95) 
yazar, %28’i (n=46) eser ve %14’ü (n=23) edebiyatla ilişkili diğer unsurları 
bu pul sayıları, bu kadar farklı çeşitte pul basıldığı anlamına gelmemektedir, aynı yazara, esere ya da 
edebi unsura yönelik çok sayıda pul basıldığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, bu tarihler arası 
yazarlarla ilgili basılan 95 pulun 14’ün
pulun 7’sini Keloğlan ve diğer edebi unsurlarla ilişkili basılan 23 pulun 5’in hat (elif) oluşturmaktadır 
ve bunun gibi daha birçok örnek vardır.

1946-2016 yılsonuna kadar toplam 51 Türkiye Cumhur
sağ, 20 koalisyon, 5 sol ve 5 diğer (askeri ve azınlık) ideolojidedir,  Koalisyon hükümetler 8 sağ, 6 sol, 
6 diğer (bağımsız, merkezi, partiler üstü) ideolojidedir. Bu koalisyon hükümetlerinin 9’unda başbakan 
ve pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı tamamen farklı 
ideolojilerdedir.  

Farklı ideolojilerde başbakan ve bakan içeren koalisyon hükümetleri şöyledir:

26.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla il
basılmamıştır. 

29.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 
basılmamıştır. 

33.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan 2 bağımsız 1 merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 
basılmamıştır. 

34.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilgili Yunus Emre (n=1) 
ve Kitap Yılı (n=1) pulları basılmıştır.

35.Hükümet: Başbakan merkezi, bakan merkez 

36.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilgili Mevlana 
Celaleddin Rumi (n=2) pulları basılmıştır.

38.Hükümet: Başbakan partiler üstü, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 
basılmamıştır. 

52.Hükümet: Başbakan merkez sağ, bakan

57.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan 2 aşırı sağ ideolojide1 tarafsızdır. Edebiyatla ilgili Mevlana 
Celaleddin Rumi (n=1), Muzaffer Sarısözen (n=1) ve Arif Nihat Asya (n=1) pulları basılmıştır.

Azınlık hükümetler ise 1 sağ, 1 sol ideolojidedir. Azınlık sol hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme bakanı tarafsızdır.  

Farklı ideolojilerde başbakan ve bakan içeren azınlık hükümeti şöyledir:

56.Hükümet: Başbakan merkez sol, 
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2016 yılsonuna kadar edebiyatla ilişkili 164 adet Türk pulu basılmıştır. Bu pulların %58’i (n=95) 
yazar, %28’i (n=46) eser ve %14’ü (n=23) edebiyatla ilişkili diğer unsurları barındırmaktadır.
bu pul sayıları, bu kadar farklı çeşitte pul basıldığı anlamına gelmemektedir, aynı yazara, esere ya da 
edebi unsura yönelik çok sayıda pul basıldığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, bu tarihler arası 
yazarlarla ilgili basılan 95 pulun 14’ünü Mevlana Celaleddin Rumi pulu, eserlerle ilgili basılan 46 
pulun 7’sini Keloğlan ve diğer edebi unsurlarla ilişkili basılan 23 pulun 5’in hat (elif) oluşturmaktadır 
ve bunun gibi daha birçok örnek vardır. 

2016 yılsonuna kadar toplam 51 Türkiye Cumhuriyeti hükümeti kurulmuştur. Bu 
sağ, 20 koalisyon, 5 sol ve 5 diğer (askeri ve azınlık) ideolojidedir,  Koalisyon hükümetler 8 sağ, 6 sol, 
6 diğer (bağımsız, merkezi, partiler üstü) ideolojidedir. Bu koalisyon hükümetlerinin 9’unda başbakan 

pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı tamamen farklı 

Farklı ideolojilerde başbakan ve bakan içeren koalisyon hükümetleri şöyledir: 

26.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla il

29.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

33.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan 2 bağımsız 1 merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

aşbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilgili Yunus Emre (n=1) 
ve Kitap Yılı (n=1) pulları basılmıştır. 

35.Hükümet: Başbakan merkezi, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul basılmamıştır.

bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilgili Mevlana 
Celaleddin Rumi (n=2) pulları basılmıştır. 

38.Hükümet: Başbakan partiler üstü, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

52.Hükümet: Başbakan merkez sağ, bakan tarafsızdır. Edebiyatla ilişkili pul basılmamıştır.

57.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan 2 aşırı sağ ideolojide1 tarafsızdır. Edebiyatla ilgili Mevlana 
Celaleddin Rumi (n=1), Muzaffer Sarısözen (n=1) ve Arif Nihat Asya (n=1) pulları basılmıştır.

hükümetler ise 1 sağ, 1 sol ideolojidedir. Azınlık sol hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve 

Farklı ideolojilerde başbakan ve bakan içeren azınlık hükümeti şöyledir: 

56.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan tarafsızdır. Edebiyatla ilişkili pul basılmamıştır.

2016 yılsonuna kadar edebiyatla ilişkili 164 adet Türk pulu basılmıştır. Bu pulların %58’i (n=95) 
barındırmaktadır. Verilen 

bu pul sayıları, bu kadar farklı çeşitte pul basıldığı anlamına gelmemektedir, aynı yazara, esere ya da 
edebi unsura yönelik çok sayıda pul basıldığı görülmektedir. Örnek vermek gerekirse, bu tarihler arası 

ü Mevlana Celaleddin Rumi pulu, eserlerle ilgili basılan 46 
pulun 7’sini Keloğlan ve diğer edebi unsurlarla ilişkili basılan 23 pulun 5’in hat (elif) oluşturmaktadır 

iyeti hükümeti kurulmuştur. Bu hükümetler21 
sağ, 20 koalisyon, 5 sol ve 5 diğer (askeri ve azınlık) ideolojidedir,  Koalisyon hükümetler 8 sağ, 6 sol, 
6 diğer (bağımsız, merkezi, partiler üstü) ideolojidedir. Bu koalisyon hükümetlerinin 9’unda başbakan 

pul basımından sorumlu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanı tamamen farklı 

26.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

29.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

33.Hükümet: Başbakan bağımsız, bakan 2 bağımsız 1 merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

aşbakan bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilgili Yunus Emre (n=1) 

ilişkili pul basılmamıştır. 

bağımsız, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilgili Mevlana 

38.Hükümet: Başbakan partiler üstü, bakan merkez sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili pul 

tarafsızdır. Edebiyatla ilişkili pul basılmamıştır. 

57.Hükümet: Başbakan merkez sol, bakan 2 aşırı sağ ideolojide1 tarafsızdır. Edebiyatla ilgili Mevlana 
Celaleddin Rumi (n=1), Muzaffer Sarısözen (n=1) ve Arif Nihat Asya (n=1) pulları basılmıştır. 

hükümetler ise 1 sağ, 1 sol ideolojidedir. Azınlık sol hükümetinde Ulaştırma, Denizcilik ve 

atla ilişkili pul basılmamıştır. 
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Buna göre, genel olarak kurulan hükümetlerin başbakanına baktığımızda 30 sağ, 12 sol, 9 diğer 
ideolojidedir denilebilir. 

1946-2016 yılsonuna kadar kurulan 51 hükümetin 29’unda edebiyatla ilişkili posta pulu basılmıştır. 
Bunlar 21 sağ, 5 diğer, 3 sol ideolojidedir. Bu hükümetlerde edebiyatla ilişkili toplam 164 posta pulu 
basılmıştır. Bu pullar 144 sağ, 11 diğer, 9 sol ideolojide başbakan baştayken basılmıştır.

Döneminde edebiyatla ilişkili 10’dan fazla pul basan hükümetler s
Erdoğan başkanlığında 60. Hükümet, 19 pulla Süleyman Demirel başkanlığında 30. Hükümet, 15 pulla 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 59. Hükümet ve 11 pulla Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
61. Hükümettir. 

1946-2016 yılları arasında basılan edebiyatla ilişkili Türk pullarının dönemin hükümetlerinin 
ideolojilerine göre sınıflandırılması şu şekildedir:

Sağ ideolojiye sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili Türk pulları (n=144):

Mevlana Celaleddin Rumi (n=11),Hat (n=9),Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi) (n=8),Hacı Bektaşi 
Veli (n=7),Nasreddin Hoca (n=7),Keloğlan (n=7),Mehmet Akif Ersoy (n=6), Gölge Oyunu (Karagöz 
ve Hacivat) (n=5),Abdülhak Hamit Tarhan (n=4), Ziya Gökalp (n=4), Dede Korkut Masalları 
(n=4),Yunus Emre (n=4),Karaoğlan (n=4),Fatih Sultan Mehmet (Avni) (n=3), Anadolu Efsaneleri 
(n=3),Katip Çelebi (n=3), Hoca Ahmet Yesevi (n=3),Halide Edip Adıvar (n=2),Türk Dil Bayramı 
(n=2),Selvi Boylum Al Yazmalım (n=2),Kaşgarlı Mahmut (n=2), Mektup (n=2), Evliya Çe
(n=2),Mektup Yazma (n=1), Şinasi (n=1), Reşat Nuri Güntekin (n=1), Tevfik Fikret (n=1), Fuzuli 
(n=1), Ahmet Vefik Paşa (n=1), Ömer Seyfettin (n=1), Halit Ziya Uşaklıgil (n=1), Yahya Kemal 
Beyatlı (n=1), Abrurrahman Şeref (n=1), Naima (n=1), Ahmet Mith
İstiklal Marşı (n=1), 2.Bayezıd (n=1), Atatürk (n=1), Kutadgu Bilig (n=1), Karacaoğlan 
(n=1),Türkçe’nin Resmi Dil Oluşu (n=1), Türk Basımcılığı (n=1), Mete
Okuma Yazma Yılı (n=1), Sait Faik Abasıyanık 
Şatıroğlu (n=1), Neyzen Tevfik Kolaylı (n=1), Cahit Sıtkı Tarancı (n=1), Orhan Veli Kanık (n=1), 
Manas Destanı (n=1), Abay Kunanbay (n=1), Basında 50. Yıl (n=1), Cahit Uçuk (n=1), Ayla 
Çınaroğlu (n=1), Haldun Taner (n=1), Tiyatro (n=1), Türk Dil Kurumu (n=1),Süleyman Çelebi (n=1), 
Cengiz Aymatov (n=1), Anadolu Ajansı (n=1), Balık Çobanı (n=1) 

Sol ideolojiye sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili Türk pulları (n=9):

Hüseyin Rahmi Gürpınar (n=1), İsmail Hakkı İzmirli (n=1), Recaizade Mahmut Ekrem (n=1), Ahmet 
Muhtar Paşa (n=1), Ahmet Rasim (n=1), Atatürk (n=1), Mevlana Celaleddin Rumi (n=1), Muzaffer 
Sarısözen (n=1), Arif Nihat Asya (n=1)

Diğer (askeri ve bağımsız) ideolojilere sahip hüküme
Türk pulları (n=11): 

Mevlana Celaleddin Rumi (n=2), Kül Tigin Anıtı’nın Dikilişi (n=2), Türk Gazeteciliği (Agah Efendi) 
(n=2), Ergenekon Destanı (n=1), Okuma
(n=1), Yunus Emre (n=1), Kitap Yılı (n=1)
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Buna göre, genel olarak kurulan hükümetlerin başbakanına baktığımızda 30 sağ, 12 sol, 9 diğer 

2016 yılsonuna kadar kurulan 51 hükümetin 29’unda edebiyatla ilişkili posta pulu basılmıştır. 
lar 21 sağ, 5 diğer, 3 sol ideolojidedir. Bu hükümetlerde edebiyatla ilişkili toplam 164 posta pulu 

basılmıştır. Bu pullar 144 sağ, 11 diğer, 9 sol ideolojide başbakan baştayken basılmıştır.

Döneminde edebiyatla ilişkili 10’dan fazla pul basan hükümetler sırasıyla, 31 pulla Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında 60. Hükümet, 19 pulla Süleyman Demirel başkanlığında 30. Hükümet, 15 pulla 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 59. Hükümet ve 11 pulla Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 

arasında basılan edebiyatla ilişkili Türk pullarının dönemin hükümetlerinin 
ideolojilerine göre sınıflandırılması şu şekildedir: 

Sağ ideolojiye sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili Türk pulları (n=144):

),Hat (n=9),Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi) (n=8),Hacı Bektaşi 
Veli (n=7),Nasreddin Hoca (n=7),Keloğlan (n=7),Mehmet Akif Ersoy (n=6), Gölge Oyunu (Karagöz 
ve Hacivat) (n=5),Abdülhak Hamit Tarhan (n=4), Ziya Gökalp (n=4), Dede Korkut Masalları 

Emre (n=4),Karaoğlan (n=4),Fatih Sultan Mehmet (Avni) (n=3), Anadolu Efsaneleri 
(n=3),Katip Çelebi (n=3), Hoca Ahmet Yesevi (n=3),Halide Edip Adıvar (n=2),Türk Dil Bayramı 
(n=2),Selvi Boylum Al Yazmalım (n=2),Kaşgarlı Mahmut (n=2), Mektup (n=2), Evliya Çe
(n=2),Mektup Yazma (n=1), Şinasi (n=1), Reşat Nuri Güntekin (n=1), Tevfik Fikret (n=1), Fuzuli 
(n=1), Ahmet Vefik Paşa (n=1), Ömer Seyfettin (n=1), Halit Ziya Uşaklıgil (n=1), Yahya Kemal 
Beyatlı (n=1), Abrurrahman Şeref (n=1), Naima (n=1), Ahmet Mithat Efendi (n=1), Nedim (n=1), 
İstiklal Marşı (n=1), 2.Bayezıd (n=1), Atatürk (n=1), Kutadgu Bilig (n=1), Karacaoğlan 
(n=1),Türkçe’nin Resmi Dil Oluşu (n=1), Türk Basımcılığı (n=1), Mete-Oğuz Kaan Destanı (n=1), 
Okuma Yazma Yılı (n=1), Sait Faik Abasıyanık (n=1), Cevat Şakir Kabaağaçlı (n=1), Aşık Veysel 
Şatıroğlu (n=1), Neyzen Tevfik Kolaylı (n=1), Cahit Sıtkı Tarancı (n=1), Orhan Veli Kanık (n=1), 
Manas Destanı (n=1), Abay Kunanbay (n=1), Basında 50. Yıl (n=1), Cahit Uçuk (n=1), Ayla 

n Taner (n=1), Tiyatro (n=1), Türk Dil Kurumu (n=1),Süleyman Çelebi (n=1), 
Cengiz Aymatov (n=1), Anadolu Ajansı (n=1), Balık Çobanı (n=1)  

Sol ideolojiye sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili Türk pulları (n=9):

(n=1), İsmail Hakkı İzmirli (n=1), Recaizade Mahmut Ekrem (n=1), Ahmet 
Muhtar Paşa (n=1), Ahmet Rasim (n=1), Atatürk (n=1), Mevlana Celaleddin Rumi (n=1), Muzaffer 
Sarısözen (n=1), Arif Nihat Asya (n=1) 

Diğer (askeri ve bağımsız) ideolojilere sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili 

Mevlana Celaleddin Rumi (n=2), Kül Tigin Anıtı’nın Dikilişi (n=2), Türk Gazeteciliği (Agah Efendi) 
(n=2), Ergenekon Destanı (n=1), Okuma-Yazma Seferberliği (n=1), Beyazıt Devlet Kütüphane
(n=1), Yunus Emre (n=1), Kitap Yılı (n=1), 

Buna göre, genel olarak kurulan hükümetlerin başbakanına baktığımızda 30 sağ, 12 sol, 9 diğer 

2016 yılsonuna kadar kurulan 51 hükümetin 29’unda edebiyatla ilişkili posta pulu basılmıştır. 
lar 21 sağ, 5 diğer, 3 sol ideolojidedir. Bu hükümetlerde edebiyatla ilişkili toplam 164 posta pulu 

basılmıştır. Bu pullar 144 sağ, 11 diğer, 9 sol ideolojide başbakan baştayken basılmıştır. 

ırasıyla, 31 pulla Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında 60. Hükümet, 19 pulla Süleyman Demirel başkanlığında 30. Hükümet, 15 pulla 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 59. Hükümet ve 11 pulla Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 

arasında basılan edebiyatla ilişkili Türk pullarının dönemin hükümetlerinin 

Sağ ideolojiye sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili Türk pulları (n=144): 

),Hat (n=9),Kanuni Sultan Süleyman (Muhibbi) (n=8),Hacı Bektaşi 
Veli (n=7),Nasreddin Hoca (n=7),Keloğlan (n=7),Mehmet Akif Ersoy (n=6), Gölge Oyunu (Karagöz 
ve Hacivat) (n=5),Abdülhak Hamit Tarhan (n=4), Ziya Gökalp (n=4), Dede Korkut Masalları 

Emre (n=4),Karaoğlan (n=4),Fatih Sultan Mehmet (Avni) (n=3), Anadolu Efsaneleri 
(n=3),Katip Çelebi (n=3), Hoca Ahmet Yesevi (n=3),Halide Edip Adıvar (n=2),Türk Dil Bayramı 
(n=2),Selvi Boylum Al Yazmalım (n=2),Kaşgarlı Mahmut (n=2), Mektup (n=2), Evliya Çelebi 
(n=2),Mektup Yazma (n=1), Şinasi (n=1), Reşat Nuri Güntekin (n=1), Tevfik Fikret (n=1), Fuzuli 
(n=1), Ahmet Vefik Paşa (n=1), Ömer Seyfettin (n=1), Halit Ziya Uşaklıgil (n=1), Yahya Kemal 

at Efendi (n=1), Nedim (n=1), 
İstiklal Marşı (n=1), 2.Bayezıd (n=1), Atatürk (n=1), Kutadgu Bilig (n=1), Karacaoğlan 

Oğuz Kaan Destanı (n=1), 
(n=1), Cevat Şakir Kabaağaçlı (n=1), Aşık Veysel 

Şatıroğlu (n=1), Neyzen Tevfik Kolaylı (n=1), Cahit Sıtkı Tarancı (n=1), Orhan Veli Kanık (n=1), 
Manas Destanı (n=1), Abay Kunanbay (n=1), Basında 50. Yıl (n=1), Cahit Uçuk (n=1), Ayla 

n Taner (n=1), Tiyatro (n=1), Türk Dil Kurumu (n=1),Süleyman Çelebi (n=1), 

Sol ideolojiye sahip hükümetlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili Türk pulları (n=9): 

(n=1), İsmail Hakkı İzmirli (n=1), Recaizade Mahmut Ekrem (n=1), Ahmet 
Muhtar Paşa (n=1), Ahmet Rasim (n=1), Atatürk (n=1), Mevlana Celaleddin Rumi (n=1), Muzaffer 

tlerin dönemlerinde basılan edebiyatla ilişkili 

Mevlana Celaleddin Rumi (n=2), Kül Tigin Anıtı’nın Dikilişi (n=2), Türk Gazeteciliği (Agah Efendi) 
Yazma Seferberliği (n=1), Beyazıt Devlet Kütüphanesi 
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7.SONUÇ 

1946-2016 yılları arasında kurulan, gerek tek başına, gerek koalisyon olsun, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin çoğunluğu sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili basılan posta pulları incelendiğinde 
çok büyük bir kısmının bu ideolojideki hükümetler zamanınd
kurulan sol ideolojinin veya diğer hükümetlerin başta olduğu hükümetlerde ise ya edebiyatla ilişkili 
pul basılmamış ya da çok az basılmıştır. Buna karşın, farklı ideolojilere sahip hükümetlerin 
dönemlerinde edebiyatla ilgili basılan Türk posta pulların içeriğini değiştirmediği görülmektedir. Buna 
göre, hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından edebiyatla ilişkili pullara yansıdığı 
söylenemez. Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer unsurlar tüm hükümetlerde çoğu
önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetler de, koalisyon ya 
da sol hükümetler döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler sürekli devam etmiştir.
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2016 yılları arasında kurulan, gerek tek başına, gerek koalisyon olsun, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetlerinin çoğunluğu sağ ideolojidedir. Edebiyatla ilişkili basılan posta pulları incelendiğinde 
çok büyük bir kısmının bu ideolojideki hükümetler zamanında basıldığı görülmektedir. Az sayıda 
kurulan sol ideolojinin veya diğer hükümetlerin başta olduğu hükümetlerde ise ya edebiyatla ilişkili 
pul basılmamış ya da çok az basılmıştır. Buna karşın, farklı ideolojilere sahip hükümetlerin 

lgili basılan Türk posta pulların içeriğini değiştirmediği görülmektedir. Buna 
göre, hükümet değişikliklerinin konu seçimi bakımından edebiyatla ilişkili pullara yansıdığı 
söylenemez. Yazar, eserler ve edebiyatla ilgili diğer unsurlar tüm hükümetlerde çoğu
önemlerinden öte tarihi değerleri itibariyle pullara konu olmuşlardır. Sağ hükümetler de, koalisyon ya 
da sol hükümetler döneminde de milliyetçi muhafazakar eğilimler sürekli devam etmiştir.
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