
From the Editor-in-Chief 

 

We are delighted to announce that the Spring 2019 edition of the Global Media Journal-TR is 

online following a long process of evaluation, review and revision. It takes time for peer-reviewed 

articles to move from acceptance to availability for online publishing. Working with outstanding 

academics—editorial and advisory board members, researchers, authors and distinguished 

reviewers—GMJ-Turkish Edition continues to carry on the responsibility of maintaining high 

standards of scholarship and publishing works that represent recent communication research and 

innovative ideas.  

The number of research papers we have been receiving from graduate students, future academics 

or scholars motivated us to appreciate their ambition; and we decided to reserve a place for them. 

Helping them with extensive comments, suggestions and recommendations, they made relevant 

corrections to their works; and their improved works were included in the journal to share them 

with the readers.  

In our current 18th edition of GMJ-TR, you will find articles discussing innovative ideas and results 

of media research. Studies covering different communication fields come up with a proposal of 

renewal and improvement for PR, a reception analysis of twits determining audience position, a 

content analysis that finds an answer to “where is my message” twits, a content analysis of 

messages in newspapers used in election campaigns spreading fear, a literature review of left 

newspapers providing enlightenment on the activities performed during the Cold War, and an 

advertisement analysis of male image in a health journal, the dimensions of social solidarity 

“change.org,” a content analysis of child related news in local newspaper and the use of cinema as 

an autobiography. 

 

We will be online for the Fall 2019 edition of GMJ-TR, which will cover new scholarly papers. 

Wishing you good reading, 

 

Prof. Dr. Ayseli Usluata 

 

 



 

Genel Yayın Yönetmeninden 

 

Global Media Journal—TR Bahar 2019 sayısının yoğun bir değerlendirme, inceleme ve düzeltme 

süreci sonucunnda internet sayfamızda yayınlandığını bildirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.  

Konularında uzman akademisyenlerle değerlendirilen makalelerin yayına hazır duruma getirilmesi 

uzunca bir zaman gerektiriyor.  Değerli akademisyenler—yayın ve danışma kurulu üyeleri, 

araştırmacılar, yazarlar ve seçkin hakemlerle—birlikte çalışarak Global Media Journal-Turkish 

Edition bilimsel çalışmaları üst-düzeyde tutma ve  iletişim alanındaki en son araştırmaları ve 

yaratıcı düşünceleri içeren  çalışmaları yayınlama sorumluluğunu sürdürmektedir. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilernden, geleceğin akademisyenleri ya da  bilim insanlarından 

gelen  çok sayıdaki araştırma çalışmaları bizi çok etkiledi    ve gençleri desteklemek , gelecek için 

özendirmek amacıyla onlara dergimizde yer açmaya karar verdik.  Çok kapsamlı yorumlar, 

önerilerle  yardım etmemizin ardından gerekli düzeltmeleri yaparak  geliştirdikleri çalışmaları  

okurlarla paylaşmak üzere  dergimize kattık. 

GMJ-TR 18. Sayısında yaratıcı görüşler öneren, medya araştırmalarının sonuçlarını içeren 

makaleler blacaksınız.  Değişik iletişim alanlarını kapsayan çalışmalarda halkla ilişkiler dalında 

yenilenme ve gelişme önerisi, izleyici durumunu belirleyen twitlerin alımlama analizi, “benim 

iletim nerede” twitlerinin yanıtını bulan içerik analizi, seçim kampanyalarında kullanılan 

gazetelerdeki  korku yayan iletilerin içerik analizi,  solcu gazetelerin Soğuk Savaş dönemindeki 

etkinlikleri aydınlatmayı sağlayacak kaynak araştırması, sağlık dergisindeki erkek imajı için 

reklam analizi, sosyal dayanışmanın “change.org” ilişkisi, yerel gazetelerde çocuk odakli 

haberlerin incelendiği içerik analizi ve otobiyografi olarak sinemanın kullanımı ele alınıyor. 

Yeni bilimsel çalışmaları içerecek 2019 Güz sayımız için internet sayfamızda olacağız. 

İyi okumalar dileklerimizle 

 

Prof. Dr. Ayseli Usluata 

 

 



Son Sayı / Current Issue 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue 
Cilt 9 - Sayı 18 / Volume 9 - Issue 18 
 
 
 
Genel Yayın Yönetmeninden / From the Editor-in-Chief 
 
 
 
Ulaş Başar GEZGİN 
Critical Public Relations and Cultural Public Relations: Two Theoretical Exits before the Bridge 
for the Lopsided, Practice-Focused Public Relations Field 
Eleştirel Halkla İlişkiler ve Kültürel Halkla İlişkiler: Orantısız Gelişmiş, Uygulama-Odaklı 
Halkla İlişkiler Alanı için Köprüden Önce Son İki Kuramsal Çıkış 
 
 
 

Tülay ŞEKER & Ayşe Gül de FAVERI  
Televizyon ve Twitter Ortamında Bir Alımlama Analizi  Denemesi: Çalar Saat Ve #Hayırlıolsun 
Etiketi 
Reception Analysis Example  on Television and Twitter Ambience: Çalar Saat and 
#HayırlıOlsun Hashtag 
 
 
 
Tayfun YÜCESOY  & Burak KARABULUT  
Iranians Revolution’s Demands under the Shadow of Spiral of Silence: A Content Analysis of 
Twitter Messages in Iranian Mass Movement 
Suskunluk Sarmalının Gölgesinde İranlıların Devrim Talepleri: İran Kitlesel 
Hareketinde Twitter Mesajlarının Bir İçerik Analizi 
 
 
 
Kamuran DEĞER 
Siyasal Aktörlerin Korku İletilerini Bir İkna Aracı Olarak Kullanımı: 2002, 2007 ve 2011 Genel 
Seçimleri Üzerinden Bir İnceleme 
The Use of Fear Messages by Political Actors as a Persuasion Tool: An Examination on 
2002, 2007 & 2011 General Elections 
 
 
 
Mehmet Emin SATIR 

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sol Basın 
During the Cold War: Left Press in Turkey



Ozan YILDIRIM & Erdal DAĞTAŞ  

Toplumsal Dayanışmanın Sanal Boyutu: Tembel Eylemcilik Bağlamında Change.org Örneği  
The Virtual Dimension of Social Solidarity: Change.org Example in the Context of 
Slacktivism 
 
 
 
Ezgi ZENGİN 

Toplumsal Cinsiyet Teorisi Bağlamında Reklamlarda Erkek İmgesinin Değerlendirilmesi: 
Men’s Health Dergisindeki Reklamların Analizi 
 
The Evaluation of the Male Images in Advertisements in the Context of Social Gender 
Theory: Analysis of Ads from the Magazine Men's Health 
 
 
 

Arif Can GÜNGÖR 

Bir Auteur Yönetmenin Otobiyografisi: 8 ½ 

An Autobiography of Auteur : 8 ½ 
 
 
 
Yüksel DOĞAN 
 
Reha Erdem Filmlerinde Zaman Uzam ve Bellek Üzerinden Bir Değerlendirme 

Time, Space and Memory in Reha Erdem Cinema 
 
 
 
M. Özer ÖZKANTAR 

Türk Reklamlarında Mitolojik Esintiler:Vestel ve Casper Reklamlarının Yunan Mitolojisi 
Bağlamında Göstergebilimsel Analizi 

Mythological Inspirations in Turkish Ads: Semiotic Analysis of Vestel and Casper Ads 
in The Context of Greek Mythology 
 
 
 
Fatma Esra ÖZTÜRK 
Göçmen Kadınlara Yönelik Üretilen “Yeni Irkçılık” Kavramının  Medya Çerçevesinde 
İncelenmesi 
Investigation of the Concept of  “New Racism” Towards Immigrant Women in the 
Media 
 



 

 

Hande ÖKELİ ULUSOY 

Yerel Basında Çocuk Odaklı Habercilik: Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem Gazeteleri 
Üzerine Bir Araştırma 

Child-Based Journalism in Local Media: A Research on Akdeniz Gerçek and Antalya 
Gündem Newspapers 
 
 
 

Yeliz YAPICIOĞLU AYAZ 

Glocalization of Consumption Culture Through Global Brand Advertisements  

Global Reklamlar Aracılığı ile Tüketim Kültürünün Küyerelleşmesi 
 



Critical Public Relations and Cultural Public Relations: Two Theoretical Exits before the 

Bridge for the Lopsided, Practice-Focused Public Relations Field 

Ulaş Başar GEZGİN 
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Abstract 

Public Relations field appears to be weak in theory with a practice focus. This situation is unusual, 
as it points to a disconnect between research and practice. If the practice is not supported by 
research findings, how does it be sound? If research does not consult practice, who will do the 
reality check? If we adapt Kant’s (1781) famous statement: “Research without practice is empty, 
practice without research is blind” (pp.193-194). To renew and improve Public Relations field, we 
mainly suggest 2 solutions: Criticalization and culturalization. The negative public image 
associated with public relations can be balanced by the critical public relations research in contrast 
to the mainstream public relations research which does not question the intentionality, genuineness, 
sincerity, wider context, power dynamics and social and political implications of public relations 
practices. Secondly, the true Western character of the public relations model should be exposed, as 
it is not a universal model despite as otherwise claimed. Public relations research and practice in 
non-Western contexts show that we need cross-cultural public relations, cultural public relations 
and multicultural public relations as emerging, shining subareas of public relations fields. 
Furthermore, public relations profession and research should be well-prepared for future trends of 
digitalization such as big data, corporate and government surveillance, the digital undivide (which 
is  explained in the text), Industry 4.0, AI and Social Media 3.0. Finally, a great challenge for public 
relations would continue to be how to rise up and respond to consumer, labor, citizen, gender and 
environmental conflicts instigated by the very corporation or government that public relations is 
supposed to defend, promote and even sometimes whitewash.  

Keywords: Critical public relations, cross-cultural public relations, cultural public relations, 
multicultural public relations, and digitalization in public relations.   
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Eleştirel Halkla İlişkiler ve Kültürel Halkla İlişkiler: 

Orantısız Gelişmiş, Uygulama-Odaklı Halkla İlişkiler Alanı için Köprüden Önce Son İki 

Kuramsal Çıkış 

Özet 

Halkla İlişkiler alanı, uygulamaya dönük odağıyla kuramsal açıdan zayıf görünüyor. Bu durum, 
araştırmayla uygulama arasında bir bağlantısızlığı imlediği için olağandışı. Uygulama, araştırma 
bulgularıyla desteklenmeyecekse ne kadar sağlam olabilir? Araştırma, uygulamaya 
başvurmayacaksa, gerçeklik testini kim yapacak? Kant’ın (1781) ünlü sözünden uyarlarsak: 
“Uygulamasız bir araştırma boş, araştırmasız bir uygulama kör” (ss.193-194). Halkla İlişkiler 
alanını yenilemek ve geliştirmek için, temel olarak 2 çözüm öneriyoruz: Eleştirelleştirme ve 
kültürelleştirme. Halkla ilişkilerle ilişkilendirilen olumsuz kamusal imge, halkla ilişkiler 
uygulamalarının niyetselliğini, sahiciliğini, içtenliğini, daha geniş bağlamını, güç dinamiklerini ve 
toplumsal ve siyasal yansımalarını sorgulamayan anaakım halkla ilişkiler araştırmalarının tersine 
olan eleştirel halkla ilişkiler araştırmalarıyla dengelenebilir. İkinci olarak, halkla ilişkiler modelinin 
gerçek Batılı özyapısı ortaya çıkarılmalıdır, çünkü tersi yöndeki iddialara karşın evrensel bir model 
değildir. Batılı olmayan bağlamlardaki halkla ilişkiler araştırmaları ve uygulamaları, halkla ilişkiler 
alanlarının yükselen, parlayan altalanları olarak kültürlerarası halkla ilişkiler, kültürel halkla 
ilişkiler ve çokkültürlü halkla ilişkiler altalanlarına ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Dahası, halkla 
ilişkiler mesleğinin ve araştırmalarının, büyük veri, şirket ve devlet gözetimi, (metinde açıklanan) 
basamaksal (dijital) uçurumsuzluk, Endüstri 4.0, Yapay Zeka ve Sosyal Medya 3.0 gibi gelecek 
basamaksallaşma (dijitalizasyon) yönelimleri için iyice hazırlıklı olması gerekiyor. Son olarak, 
halkla ilişkiler için büyük zorlu durumlardan biri, ayağa kalkıp halkla ilişkilerin savunması, 
tanıtması ve hatta kimi zaman aklaması beklenen şirketlerin ya da devletlerin ta kendilerinin 
körüklediği tüketici, emek, yurttaş, cinsiyet ve çevre çatışmalarına nasıl karşılık vermek gerektiği 
olmaya devam edecek.  

Anahtar Sözcükler: Eleştirel halkla ilişkiler, kültürlerarası halkla ilişkiler, kültürel halkla ilişkiler, 
çokkültürlü halkla ilişkiler ve halkla ilişkilerde basamaksallaşma (dijitalizasyon).  

Introduction 

It is usually stated that public relations theories are not as developed as in the other fields. 

We can state that we have a theory crisis in public relations. This may be due to a number of factors: 

First of all, public relations does not have a history as long as the case for the other fields. Secondly, 

it is far from comprehensively testing its components in different settings such as non-Western 

countries. Thirdly, public relations is characterized by a pendulum oscillating between marketing 

(profit motive) and public interest (social motive). When the former outweigh the latter, public 

relations increasingly overlaps with an extended version of marketing. This lopsided inclination 
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leads to loss of academic and social credibility for public relations (cf. Szondi, 2009).1 Public 

relations for profit motive is associated with cheating, misconduct, lies, scandals, corruption etc. 

When we have corporate or government scandals, public relations department is the one to clean 

up the mess. As a result, people don’t believe in public relations. As mentioned by Kunczik (2009), 

“[p]ublic relations is often perceived as the art of camouflaging and deceiving and it is assumed 

that for public relations to be successful, target groups (those to be influenced) not notice that they 

have become the “victims” of public relations efforts” (p.842).  

To restore trust and credibility to public relations, we need more research and practices 

about PR for public interest, i.e. not for profit maximization, but to maximize public benefit. 

Johnston (2017), surprised at relatively lower interest of public relations scholars in public interest 

claims that “public relations may benefit from a deeper understanding of the complexity of the 

public interest and the ways in which it is viewed and adopted in other fields in order to more 

robustly connect with democratic processes and social change agendas” (p.5).  

On the other hand, there is a narrow demarcation line here: In many countries, people don’t 

trust governments either. A PR effort by a government agency is usually received with suspicion. 

So people usually value PR for public benefits (such as those for NGOs2), but not for government 

benefit. In that sense, unfortunately, PR has a very narrow area of trust or let’s say comfort zone. 

Edwards (2006) claims that “[i]n the United Kingdom, popular skepticism about the merits of 

public relations has prompted self-reflection among practitioners and industry bodies” (p.229).  

Converging with Edwards (2006), Mersham, Skinner & Rensburg (2011) state the 

following: 

“A number of trends in society should have directed public relations to its roots in 

communication and relationships, instead of blind support for rationalist business 

management methods. These include: (1) increasingly segmented stakeholders 

requiring alternatives to traditional mass media channels and the dissemination of 

‘one size fits all’ messages; (2) declining levels of trust in big business and 

government; (3) business turning to communicators as relationship specialists to 

1 In this vein, Tsetsura (2009) reports the distinction between Black PR (i.e. unethical PR) and White PR (i.e. ethical PR) which is 
a common conceptualization of PR among Russian researchers. The former is associated with cheating and propaganda.  
2 However let’s note Dutta-Bergman (2005)’s criticisms against NGOs in low-income or middle-income countries: “Using the 
narratives of the Philippines, Chile, and Nicaragua, it is demonstrated that civil society serves the goals of the transnational elite 
and actively participates in the marginalization of the Third World participant” (p.267).  
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succeed where management techniques have failed in controlling a business 

environment heavily burdened with social problems; (4) workforces whose 

productivity is seriously affected by social problems; and (5) a growing public 

demand for the commitment of corporate resources to solving global problems of 

wealth disparity and poverty” (p.199). 

Mainstream Public Relations vs. Critical Public Relations 

The situation of distrust brings to mind a necessary distinction between the mainstream 

public relations scholarship and critical public relations scholarship, analogous with the division in 

management research (for critical management studies cf. Grey & Willmott, 2005) and psychology 

(for critical psychology cf. Parker, 2015). This distinction can be used to distinguish benign (those 

that are genuine and ethical, and for public/people’s benefit or welfare) and malicious (unethical 

cases) examples of PR. A critical public relations scholarship will not only be ethical, but question 

the epistemic, social and political assumptions of the mainstream public relations scholarship. 

Furthermore, it will recognize the power asymmetry between PR agencies and citizens which 

makes the latter the prey to PR tactics and strategies. Thus a new concept was developed to address 

this vulnerability, which is public relations literacy (Holladay & Coombs, 2013).  

A precious compilation on critical public relations is provided by L’Etang et al. (2016) 

covering various subjects with regard to public relations which are rarely studied by the 

mainstream, such as critical thinking, activism, societal change, feminism, pluralism, reforming 

PR, postcolonialism, refugees, questioning taken-for-granteds of the mainstream public relations 

scholarship, deconstruction, liberation, citizenship etc. ‘The SAGE Handbook of Public Relations’ 

edited by Robert L. Heath (Heath, 2010) includes a number of critical works on PR such as Ihlen 

(2010) which has a sociolinguistic perspective, L’Etang (2010), and Vujnovic & Kruckeberg 

(2010) adopting an anthropological point of view, Wrigley (2010) presenting the feminist view, 

Bourland-Davis, Thompson & Brooks (2010), and Smith & Ferguson (2010) focusing on activism. 

In the compilation, the final section is dedicated to global public relations (Heath, 2010).  

In public relations literature other than this great compilation, the discussion of the 

distinction between mainstream public relations scholarship and critical scholarship is limited to a 

relatively small set of articles, compared to the mainstream research. But we can at least provide 

some examples with the hope that this effort can help theory building in public relations research. 
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Motion & Weaver (2005) analyze an advocacy campaign with its sociopolitical context. This is an 

example of critical public relations research, as it studies public relations and its context in an 

integrative way, rather than the mainstream studies where usually the context is left out of analysis 

or understudied. L’Etang (2005) provides a brief overview of critical public relations with a 

reflective discussion. Berger (2005) looks for ways to connect public relations and activism in 

advocacy campaigns. Ihlen & Van Ruler (2009) introduce social theory to PR in Ihlen & 

Fredriksson (2009) which is another useful compilation for the field. Edwards (2006) and Ihlen 

(2005) distinguish themselves by applying Bourdieu’s sociological notions to public relations such 

as social capital. While Dutta-Bergman (2005) refers to subaltern studies in his research on public 

relations of NGOs in low-income and middle-income countries, Sejrup (2014) views the 

postcolonial controversy between Taiwan and Japan in terms of activism and subaltern studies. 

Yeomans (2016) exemplifies an emotional turn in public relations scholarship by her work on 

empathy. Weaver (2001) offers a more blatant and radical criticism of the mainstream public 

relations scholarship: 

“Mainstream public relations scholarship has not explored what the role of public 

relations should be within this new economy and what its ethical obligations are to 

different cultures, social groups, and identities that engage with it. (...) I argue that 

public relations theorists need to acknowledge their generally unspoken support for, 

and allegiance to, corporate capitalist power and to reconsider that allegiance in the 

context of the new economy. In my view, such a move would encourage more open 

consideration of whether public relations scholarship should be contributing 

uncritically to the development of a globalized capitalist economy and of where 

public relations theory should be positioned in relation to the development of that 

economy. If mainstream public relations theory were more open to theorizing 

structures of power, it would also be more open to consideration of how public 

relations practice could be appropriated by, and work to serve the interests of, those 

groups who perceive themselves as disempowered by globalization or who oppose 

the philosophies and/or economic effects of that globalization. Certainly, critical 

public relations scholars—so defined by a central concern with theorizing issues of 

power—have already made some inroads into marking out new possibilities for 

public relations theorizing in the context of the new economy. (...)” (pp.279-280).  
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For theory building in public relations, we propose, one should start from these critical 

works. The problems associated with public relations are not only in its generally unacknowledged 

relation to power, but also in public relations education. Macnamara (2010a)’s excellent work 

based on content analysis of public relations textbooks shows that portrayal of cultural issues in 

public relations is disproportionately rare. His conclusion also provides clues about why theory 

development in public relations is weaker than the case in other disciplines: 

“However, four major gaps can be identified in public relations texts and reference 

books—and, therefore, potentially in public relations teaching and practice. First, 

despite a decade of increasing critical thinking, many public relations texts remain 

predominantly Western, grounded in positivism, functionalism, and systems theory, 

and dominated by US-centric theories and models of practice. Second, many public 

relations texts are largely devoid of critical analysis. Third, they are severely lacking 

in theoretical and practical engagement with social media. Fourth, research is 

mostly segregated as an “add on” rather than integrated into practices and 

activities” (p.13). 

Referring to 4 gaps identified by Macnamara (2010a), to get out of this theory crisis, first 

of all, we need to decolonize and decentralize the epistemic foundations of public relations. 

Secondly, public relations field needs to involve with more critical thinking which also requires 

self-criticism about PR’s role and function in maintaining status quo. Thirdly, social media should 

be incorporated to the curriculum. This point could be valid in 2010, but it is no longer applicable. 

Nowadays we see lots of research on public relations and social media (e.g. Damásio, Dias & 

Andrade, 2012; Fitch, 2009; Huang, Wu & Huang, 2017; Macnamara, 2010b; Smith, 2010; 

Valentini, 2015; Wright & Hinson, 2017).3 Nevertheless, let us also add to Macnamara’s remarks 

that as parts of digitalization education, we need to cover online community relationship 

management (Ang, 2010) rather than a vague conceptualization of public relations, the influence 

of big data (cf. Akter & Wamba, 2016; Frizzo-Barker et al., 2016; He, Zha, & Li, 2013; Lewis, 

3 However, we should also note, at this point, Verčič, Verčič & Sriramesh (2015)’s conclusion of their study reviewing 35 years of 
research on public relations and ICTs including social media: “[the research] revealed  a  lop-sided  growth of  the  field.  But  the 
focus  has  almost  exclusively  been  on  using  these  media  as  “tools”  for purposes  of  media  relations  with  negligent  study 
of  DSM  media  stakeholders  and  publics. Issues  of  the  Digital  Divide  and  Privacy  are  absent,  while  amalgamation  of 
public  relations, advertising  and  journalism  in  DSM  media  is  overlooked” (p.142).    
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Zamith & Hermida, 2013; Mahrt & Scharkow, 2013; Rogge, Agasisti & De Witte, 2017; Xiang et 

al., 2015) and corporate and government surveillance on public relations, the digital undivide (i.e. 

increasing percentage of digitalization to disable past discussion of digital divide4), the likely 

influence of  Industry 4.0 and AI (i.e. which components of public relations will be mechanized by 

AI (i.e. AIified), and Social Media 3.0 (which brings complete personalization to social media use, 

implying confirmation bias). Research on these new themes in connection with public relations is 

rare, but we will hear more about them in the upcoming years. Finally, more research should be 

incorporated into public relations so that the unbalanced practice focus would be avoided. For one 

thing, all PR students should have strong data collection, interpretation and reporting skills. This 

is also a requirement for engagement with big data.  

The Need for Culturalization of Public Relations 

In the historical establishment of public relations as a professional field and research area, 

nation states were more or less assumed. Cultural components within a culture and cultural 

similarities and differences across cultures were not deemed significant. That is why we have a 

disproportionately smaller number of discussions about cultural public relations and cross-cultural 

public relations in contrast to the full-fledged areas of cultural psychology and cross-cultural 

psychology. This is about to change for 2 major reasons: An increasing number of non-Westerners 

study public relations and struggle to adapt this Western-origined discipline to their non-Western 

setting (e.g. the case study on public relations profession in China by Elmer & Cai, 2006).  

The second reason is sinification, in other words, increasing exposure to Chinese people 

and culture as a consequence of the economic and political rise of China. In fact, the Western world 

constitutes a minority (18%) in the word population (PEWforum, 2015). Asia alone accounts for 

more than half of the world population, while only China and India in total correspond to 23% of 

the population (PEWforum, 2015). Contrary to this situation, most of the research on public 

relations is conducted in Western countries, usually with a mono-cultural assumption ignoring 

4 Let us expand on this a little bit further: The notion of digital divide will be more and more inapplicable as all the basic operations 
of life will be digitalized. A computer or a laptop (at least a secondhand, cheap one) if not an old, cheap smart phone has been 
becoming an indispensable furniture in every household, complementing or replacing TV. Even people of lowest income aspire and 
do buy a computer or a laptop. The major reason is its entertainment function. By games, music, videos, social networks etc. the 
most difficult lives become bearable. So it has a psychological function. It is also because for example government services are 
increasingly digitalized. It is easier to have a connecting device at home to complete government services forms, rather than visiting 
the government office and waiting for the queue.   
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intra- and inter-cultural variation and diversity. This is completely in contrast to how they do 

research in psychology. Testing Western-origined theories and findings in non-Western contexts 

is the norm in psychological research rather than an exception. Thus, in fact, public relations area 

has a lot of unused potential, as its epistemic composition needs cultural and cross-cultural 

validation. Sinification, in this context, will bring more research on public relations in China. We 

will start thinking “what if public relations would have originated in China, rather than in the global 

West?”5 

Culturalization of public relations will not start from nowhere nor without a clue. Sriramesh 

& Verčič (2009) provide a wonderful collection on global public relations from all continents in 

1113 pages, where public relations is defined as “the strategic communication that different types 

of organizations use for establishing and maintaining symbiotic relationships with relevant publics 

many of whom are increasingly becoming culturally diverse” (n.p.) which refers cultural 

differences in the audience, but not the source. In fact, the majority of the companies of the world 

are non-Western, which requires a culturalized understanding of the source of public relations as 

well. In other words, in reality, culture is not only object of public relations, but the subject.    

If most of the PR professionals are employed in transnational corporations (TNCs) as 

claimed by Verčič (2009) then public relations profession as a whole should be culturalized and 

internationalized: 

“There continues to be little information on the profile of model global 

corporate public relations practitioner. Are they to be natives in a country in which 

they are serving or are they to be professional expatriates committed only to their 

corporations? Are they building lasting relationships with their stakeholders or 

moving from country to country (as professional diplomats do) so often that this is not 

possible? Currently, TNCs probably employ the majority of public relations 

professionals and they will probably employ an even larger share of them in the future. 

TNCs are public relations’ natural environment” (Verčič, 2009, p.882).  

In a thoughtful book chapter conclusion, Sriramesh (2009) states that 

5 Throughout the article, we intentionally used the terms ‘the global West’ and ‘globally Western’. That is to distinguish the global 
with the geographical. For example, Australia and New Zealand are not in the West, but they share Western culture, while African 
countries are on the West of China, but they are not considered to be culturally Western. Also the geographical West is a relative 
concept, it depends on your starting point. That is why, to avoid the confusion, we have used the terms ‘the global West’ and 
‘globally Western’.  
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“[c]ulture (or multiculturalism) is almost an afterthought in most public relations 

books and textbooks. The challenge before us is to conduct public relations research 

studies indigenous to other parts and cultures of the world such as Asia, Africa, Latin 

America, and the Caribbean. This is the only way of reducing the ethnocentricity of 

the body of knowledge thus making it more culturally diverse and holistic. Students 

who receive training in such a holistic system would truly be “global citizens,” which 

is what it will take for them to succeed in, and be effective contributors to, a global 

and culturally integrated world.” (p.64). 

Likewise, Ferrari (2009), a South American researcher wisely states that 

“[t]he growth of public relations will become a reality only when governments, 

organizations and publics engage in continual dialogue. Communications 

professionals are ever more aware that the outright adoption of foreign successful 

models is a useless practice. We need to define the exact meaning and unique 

characteristics of the public relations that we practice. Everything we do in public 

relations requires adjusting to local realities that take into consideration the influence 

of culture, politics, the economy, medias and the idiosyncrasies of each nation. Public 

relations will be legitimated only when it truly meets the needs of its publics” (p.794).  

Public Relations in China and Other Non-Western Contexts 

In an earlier work reviewing eleven years of international public relations research, Coombs 

(1995) complains that the field lacks internationalization and the speed of internationalization is 

slow. Let us note that asking for internationalization of the whole field is one thing, while formal, 

firm and separate establishment of cultural, cross-cultural and multi-cultural public relations 

subareas is another. In a detailed content analysis, Ki & Ye (2017) discover that top countries as 

global PR research focus are the United States, China, the United Kingdom and South Korea 

respectively.  

Puspa (2013) in his work on Asian public relations practices concludes that “certain 

countries have their own public relations practices which is specific due to their own cultural 

characteristics. Applying Western theories without putting them in context proved to be 

inappropriate if not misleading” (p.105). For one thing, he discusses, the cultural differences in 
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terms of Hofstede’s dimensions of individualism/collectivism, power distance, uncertainty 

avoidance, masculinity/femininity, and the Confucian dynamism (also known as short/long term 

orientation) prove that a globally Western model of public relations can’t be applicable for all 

countries. In the same vein, Chen & Culbertson (2009) present and discuss public relations in 

China, connect it to Hofstede’s dimensions and argue that public relations in the global West started 

in the mass communication era and then adapted to interpersonal communication in the upcoming 

years, whereas in China since its introduction was recent, it was introduced within the context of 

interpersonal relationship with translations meaning guest relations, in association with the notion 

of guanxi.6 Guanxi is still found to be a significant component of public relations in China (Hou, 

Zhu & Bromley, 2013).  

Shah & Chen (2010) find that “[c]orporate organizations which consider their public 

relations as corporate social responsibility during their operations, earn more reputation among the 

consumers in Confucius China” (p.117). Cheng (2016), and Cheng, Huang & Chan (2017) 

investigate crisis management of the Red Cross Society of China after a scandal (known as ‘Guo 

MeiMei Incident’) broke out on social media that tarnished the reputation of the organization. The 

study shows the indispensability of social media platforms for crisis management and reputation 

management in China. This makes complete sense, considering the high number of WeChat 

accounts7 (more than a billion) (Statista, 2018) and monthly active users of Weibo (340 million), 

the Chinese equivalent of Twitter which surpassed Twitter in China in major statistics (BBC, 2017). 

It is estimated that there are 770 million Internet users in China (Xiaoming, 2018). Most of them 

connect to Internet by mobile phones (BBC, 2017).   

In an early work, Taylor & Kent (1999) question the assumptions of the Western-origined 

public relations model and state that “[in] many developing nations it is government officials rather 

than the general public who are of greatest importance to effective public relations. If government 

is the most important public in developing nations, then this relationship will influence the practice 

of public relations” (p.131). Again in an early work, Sriramesh (1992) proposes that since Indian 

6 Guanxi is the transliteration of 關係 which is the combination 2 characters meaning ‘a gate’ and ‘to connect’ (Luo, Huang & 
Wang, 2011). Guanxi is defined as “an informal, particularistic personal connection between two individuals who are bounded by 
an implicit psychological contract to follow the social norm of guanxi such as maintaining a long-term relationship, mutual 
commitment, loyalty, and obligation” (Chen & Chen, 2004, p.306) or “a corporate culture that has a strong emphasis on the 
relationships between business partners for achieving mutual benefits and involves the use of personal and/or inter-firm connections 
to secure favors in the long run” (Lee & Humphreys, 2007).  
7 Let us note that WeChat is a messaging site similar to WhatsApp but with more functions such as ordering food, bill payment, e-
commerce etc. For an example of a scholarly research on WeChat use cf. Hou et al., 2017.  
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management philosophy is based on domineering, the role and function of Public Relations 

department is mostly limited to publicity. In the same vein, while Kriyantono (2017) discusses 

potential adaptations of the Western-origined Public Relations model to an Indonesian context, 

Kriyantono & McKenna (2017) propose that  

“[a]s an applied  communication  science,  public  relations has been dominated 

by Western perspective.  However, the idea of the need to study communication from 

the Eastern (including Indonesian) perspective has emerged recently.  Some public 

relations theories from a Western perspective may need to be applied differently 

because of the difference of societal systems and philosophical backgrounds” (p.1). 

In case of South African public relations, one of the challenges is intra-cultural public 

relations between Blacks, Whites and mixed races and PR for companies associated with 

colonialism and apartheid (Rensburg, 2009). In that sense, PR in South Africa is particularly 

challenging as the credibility of PR activities is more problematic than the case in other more 

politically stable countries. In fact, a comprehensive compilation edited by Somerville et al. (2017) 

is dedicated to public relations in deeply divided societies including Yugoslavia (Taylor & Kent, 

2017), Israel and Palestine (Toledano, 2017), Northern Ireland (Hargie & Irving, 2017; Somerville 

& Rice, 2017), Catalonia (De San Eugenio, Ginesta & Xifra, 2017) etc.  

Cultural Diplomacy: An Example for Culturalization of Public Relations 

A research area and practice under the name of cultural diplomacy has been developed in 

the intersection of public relations, international relations, cultural studies and peace research. This 

area aims to find diplomatic ways to resolve or manage international conflicts and aims for 

impression management with reference to cultural variables (e.g. Albro, 2015; Ang, Isar & Mar, 

2015; Kang, 2015; Kunczik, 2009; Van Dyke & Verčič, 2009; Yun & Toth, 2009; Wang, 2008). 

Just like the trust problem with the citizens, cultural diplomacy should convince the related parties 

that the cultural diplomacy source is genuine and really believed in friendship and peace. 

Converging with this point, Kunczik (2009) argues that “[f]or the nation-state, public relations 

implies the planned and continuous distribution of interest-bound information by a state aimed 

(mostly) at improving the country’s image abroad. Trying to distinguish between advertising, 
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public relations, and propaganda in foreign image cultivation is merely a semantic game” (p.842). 

However, despite of the rise of this promising field of cultural diplomacy, culturalization of public 

relations at its core has a long way to go.  

Kunczik (2009) points out that during wars, public relations take another position, rather 

than benign-looking only, it can be both benign-looking and malicious. Benign-looking PR efforts 

try to end the war by negotiations, while malicious PR efforts involve propaganda programs aiming 

for demoralization and pacification of enemy soldiers and civilian populations. The most typical 

examples are Hannah Hanoi from Vietnam-American War and Tokyo Rose from World War II. In 

that sense, such a malign PR effort becomes a vital component of the psychological war. We like 

it or not, these are also parts of cross-cultural public relations as a field and practice. That is also 

another case where the lines between PR and propaganda get blurred. Similar to this discussion, 

Bakir et al. (2018) aims to distinguish and include various forms of manipulative communication 

under public relations:  

“There exists, however, considerable confusion and conceptual limitations 

across these fields: scholars of PR largely focus on what they perceive to be non-

manipulative forms of organized persuasive communication; scholars of propaganda 

focus on manipulative forms but tend either to examine historical cases or non-

democratic states; scholars of promotional culture focus on ‘salesmanship’ in public 

life. All approaches show minimal conceptual development concerning manipulative 

organized persuasive communication involving deception, incentivization and 

coercion. As a consequence, manipulative, propagandistic organized persuasive 

communication within liberal democracies is a blind spot; it is rarely recognized 

let alone researched with the result that our understanding and grasp of these 

activities is stunted” (p.1). 

Overall, one of the next step for research on cultural diplomacy may be on how 

governments, embassies or relevant agencies and organizations utilize social media for cultural 

diplomacy, and how they differ in their social media strategies. For example, Dodd & Collins 

(2017) compare how Central and Eastern European and Western embassy accounts differ in their 

Twitter use through content analysis of tweets.  
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Multicultural Public Relations 

It is interesting to note that although there is no overarching theory for multicultural public 

relations, it is already in application in culturally diverse countries. In that sense, we can state that 

practice overwhelmed the research in multicultural public relations. Cultural studies of the public 

relations in globally Western countries such as UK (e.g. White, L’Etang & Moss, 2009) also points 

to another direction: Unlike the times of the emergence of public relations, Western countries are 

no longer mostly homogenous, due to immigrants they deliberately (e.g. brain drain) and 

undeliberately (e.g. refugees) attract. The existence of large communities of ethnic groups pave the 

way for a multicultural public relations where each ethnic group, rather than the whole British 

population is treated as audience for PR programs. Additionally, globally Western cultures may 

differ not only in their ethnic homogeneity/heterogeneity, but also official focus, interest and 

support of diversity. That one more time means that a single PR model can’t be applicable even 

within the globally Western countries. The contrast between public relations in Canada and in the 

United States provides a good example for this point: 

“Public relations practice in Canada has been, and is, greatly influenced by 

that in the United States—from text books to trade and association magazines to 

ownership of consulting firms. Standards and quality of practice are similar. Emphasis 

is different, given Canada’s differing political structure and culture—one based on 

accommodation, collective rights, bilingualism and biculturalism, individual rights 

and multiculturalism” (Likely, 2009, p.734). 

(...) 

“The public relations industry in Canada has been affected by the country’s evolving 

culture in a number of ways, such as:  

• Practitioners employ a cross-section of cultural and racial sources for marketing

and public good messages, including visible minorities and women, rather than rely

on traditional elites or men as message authorities.

• Communication programs and communication product messages are

conceptualized, developed and implemented differently for various minority

subcultures, not only for French Canadians, as one would expect, but also for smaller

but still distinct ethnic groups.
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• Both the public and private sectors in Canada produce communication vehicles in

a variety of languages. (...)” (Likely, 2009, p.731).

In a Unites States context, Bernstein & Norwood (2006) compare 2 ethnic groups (African

Americans and Korean Americans) in terms of conflict communication styles and community 

meeting attendance which will definitely affect how to differentially do PR for different ethnic 

groups. Another vast country as well, the Russian Federation is inherently multicultural, as 

mentioned by Tsetsura (2009): 

“Today’s Russia is a union of people of almost 100 different nationalities with 

different subcultural backgrounds. One may safely surmise that these differences 

might influence the perceptions and general understanding of public relations 

practices among these peoples. However, it is important to remember that as a 

profession, public relations developed in the Moscow/St. Petersburg metaregion first 

and was then transported to other metaregions. The misinterpretations and 

misunderstandings of the profession, which were developed in the Moscow/St. 

Petersburg region, thus got transported to these other regions also” (p.666). 

Molleda, Athaydes & Hirsch (2009) state the following about Brazil: 

“The Brazilian population is made up of five major ethic groups: the 

indigenous full-blooded natives who mainly live in the upper Amazon basin and in the 

northern and western border regions; Portuguese who initiated intermarriages with 

natives and slaves since colonization in the 1500s; Africans brought as slaves; and, 

various other Europeans, Middle Eastern, and Asian immigrants who entered the 

country mainly between 1875 and 1960. Since the mid-nineteenth century, about 5 

million Germans, Italians, Spaniards, and Poles have settled in the southern states of 

Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, and São Paulo. The largest Japanese 

community outside of Japan is in São Paulo” (p.809). 

Likewise, Cupid & Hines (2018) study the role of multiculturalism in PR in a Brazilian 

context. While Clark (2012) and Synnott (2012) investigate Aboriginal public relations which is 

defined as “communicating to and/or on behalf of Aboriginal people, Aboriginal organisations and 

Aboriginal communities” (Clark, 2012, p.20), Ray (2012) conducts research about public relations 

with indigenous populations in Trinidad and Tobago.  
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Reading the lines above, again it is clear that a mono-cultural Western-oriented model can’t 

fit other countries where we have diversity and where the existing diversity is officially recognized. 

In addition to the works cited here, a review of the findings and discussions of neighboring 

disciplines such as cross-cultural advertising,8 cross-cultural communication9 and cross-cultural 

psychology10 could be helpful for theory development in public relations as a relief to its theory 

crisis. These reviews with the aim of theory building in public relations can be the subject of future 

studies.  

Discussion and Conclusion 

The public relations field is said to be in a theory crisis as the practice focus crowds out the 

research focus. However, such a position is untenable, as practice and research should feed each 

other for a sound and realistic scholarship. Referring to a set of public relations research studies, 

we proposed 2 solutions to the theory crisis situation: Firstly, in fact public relations scholarship is 

full of lively theoretical debates, but they are marginalized as they don’t share the assumptions of 

the mainstream public relations scholarship. As the first way to exit, critical public relations 

research some of which are reviewed here should be prioritized and referred to in theory building 

efforts. These critical studies are rarely discussed and elaborated on with regard to the existing 

theories of public relations. Theory development is exhaustive, it requires extensive and enormous 

energy and time. The public relations field should cooperate with its critical brother to develop 

strong theories, rather than looking further to other research fields or practices.   

Secondly, while the social reality that public relations professionals operate within is highly 

cultural, the Western-origined public relations model is mostly acultural. The new model should 

8 For example, Kalliny & Gentry (2007) report difference between American and Arab TV advertisements. Likewise, Luqmani, 
Yavas & Quraeshi (1989) advise to take sufficient care of socio-cultural norms and legal situation in their research on advertising 
in Saudi Arabia. In contrast, Kanso, Sinno & Adams (2001) focus on common biases and stereotypes observed in public relations 
campaigns both in the United States and Arab countries. However, we should be cautious about the term ‘cross-cultural’ when it is 
used interchangeably with ‘comparative’. For a public relations activity to be cross-cultural, at least one of the following should be 
of another culture: Source, model, content and audience. If we study for example Turkish public relations and Vietnamese public 
relations separately and then compare them, this does not constitute cross-cultural research. It becomes a comparative study, but 
not a cross-cultural one. A good example of cross-cultural research would be about Chinese companies doing PR in other countries 
and vice versa.   
9 E.g. Arunthanes, Tansuhaj & Lemak (1994) which study cross-cultural business gift giving; Freitag (2002) which discusses 
intercultural readiness of PR professionals for international assignments; Guang & Dan (2012) who undertake an anthropological 
approach to cross-cultural business communication; Sriramesh & Takasaki (1999) which present how culture influences Japanese 
public relations; and Zaharna (2000) which reflects on the parallels between intercultural communication and international public 
relations.   
10 E.g. Wu (2006) that reviews 30 years of Hofstede’s cultural dimensions research; Fischer et al. (2005) for comparisons of 
organizational cultures across various countries etc. 
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be cultural for various reasons: Firstly, if Verčič (2009) is right, in other words, if the majority of 

the PR professionals work at transnational settings, the model should be completely culturalized, 

i.e. it should be made sensitive to cultural issues. The days of a single homogenous model to be

utilized on mass media is over by cultural diversity as well as digitalization. Secondly, the model

should be culturalized as a response to the cultural differences between the globally Western

countries (e.g. Canada vs. the United States) (cultural public relations), sizeable ethnic groups

living in globally Western countries (multicultural public relations) and before all, due to non-

Western settings, actors and audiences of public relations activities (cross-cultural public relations).

Cultural, cross-cultural and multicultural public relations models are not without a clue 

from the beginning. In this article, we presented some of the research studies that can act as a spring 

board for model construction and theory building.  Additionally, they can get inspiration from 

findings and discussions in cross-cultural advertising, cross-cultural communication and cross-

cultural psychology fields. 

Penultimately, although digitalization is proposed as a future trend for public relations, 

more advanced components of this process such as big data, digital undivide, official and corporate 

surveillance, AI and Industry 4.0, Web 3.0 etc. are rarely considered with regard to public relations. 

A higher number of research studies should be dedicated to these issues.  

Finally, regardless of whatever form or reformed version public relations would take, the 

same unacknowledged, unnamed, mostly unrecognized challenge of defending and promoting the 

very corporations and governments that consumers and citizens are highly suspicious of will stay 

with the profession and scholarship. Against overall complaints, mainstream public relations is 

blamed to do whitewashing for the corporations or governments, and against environmental 

concerns, greenwashing (i.e. giving the impression that they care for the nature in the midst of 

environmental disasters they created or planting a few palm trees in a concrete and gray gated 

community that they built out of a green area).  

On this occasion, we introduce new terms: Yellowwashing for cleaning up corporate 

injustice against workers, orangewashing for hiding unhealthy and inhumane production processes 

of goods against consumers, bluewashing for covering up government scandals against citizens, 

and finally pinkwashing for concealing gender injustice in production or management. All these 

are utilized by mainstream public relations professionals for impression management, reputation 

management and ultimately relationship management purposes. Thus, the question is the 
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following: “Are these forms of colored washing, inherent to the profession or will they soon be 

thrown away as bad habits of the past?” Originally the mainstream anthropology was colonialist 

and racist, but then it was decolonized and deracialized, accepted its complicity in all those colonial 

and racist villainy, and reconciled with the wrongs of the past. Analogously, maybe we also need 

decolorification of public relations to gain public trust, as that may be another source of the theory 

crisis in public relations.   

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

17



References 

Akter, S., & Wamba, S. F. (2016). Big data analytics in E-commerce: a systematic review and 
agenda for future research. Electronic Markets, 26(2), 173-194. 

Albro, R. (2015). The disjunction of image and word in US and Chinese soft power 
projection. International Journal of Cultural Policy, 21(4), 382-399. 

Ang, I., Isar, Y. R., & Mar, P. (2015). Cultural diplomacy: beyond the national 
interest?. International Journal of Cultural Policy, 21(4), 365-381. 

Ang, L. (2011). Community relationship management and social media. Journal of Database 
Marketing & Customer Strategy Management, 18(1), 31-38. 

Arunthanes, W., Tansuhaj, P., & Lemak, D. J. (1994). Cross-cultural business gift giving: A new 
conceptualization and theoretical framework. International Marketing Review, 11(4), 44-55. 

Bakir, V., Herring, E., Miller, D., & Robinson, P. (2018). Organized Persuasive Communication: 
A new conceptual framework for research on promotional culture, public relations and 
propaganda. Critical Sociology. doi: 10.1177/0896920518764586  

BBC (2017). Twitter user numbers overtaken by China's Sina Weibo. BBC. 17.05.2017. Accessed 
https://www.bbc.com /news/technology-39947442 

Berger, B. K. (2005). Power over, power with, and power to relations: Critical reflections on public 
relations, the dominant coalition, and activism. Journal of Public Relations Research, 17(1), 
5-28.

Bernstein, A. G., & Norwood, R. (2006, March). Ethnic Differences in Participative Public 
Relations for Community Planning. In 10th International Public Relations Research 
Conference (pp. 34-47). 

Bourland-Davis, P.G., Thompson, W.T. & Brooks, F.E. (2010). Activism in the 20th and 20st 
centuries. In R.L. Heath (ed.). The SAGE Handbook of Public Relations (2nd. ed.) (pp.409-
420). California: SAGE. 

Chen, X. P., & Chen, C. C. (2004). On the intricacies of the Chinese guanxi: A process model of 
guanxi development. Asia Pacific Journal of Management, 21(3), 305-324. 

Chen, N. & Culbertson, H.M. (2009). The relationship between culture and public relations. In K. 
Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, (pp.187-211). New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Cheng, Y. (2016). Social Media Keep Buzzing! A Test of The Contingency Theory in China’s Red 
Cross Credibility Crisis. International Journal of Communication, 10, 3241-3260.  

Cheng, Y., Huang, Y. H. C., & Chan, C. M. (2017). Public relations, media coverage, and public 
opinion in contemporary China: Testing agenda building theory in a social mediated 
crisis. Telematics and Informatics, 34(3), 765-773. 

Clark, T. (2012, November). Aboriginal Public Relations: An Exploration of the Balance of 
Aboriginal Cultural Competency and Public Relations. In World Public Relations Forum 
2012 (pp. 20-25). 

Coombs, W. T. (1995). Progress in Research and Theory: Eleven Years of International Public 
Relations Articles. Paper presented at the Annual Meeting of the Central States 
Communication Association (Indianapolis, IN, April 19-23, 1995). 

Cupid, J. A., & Hines, B. B. (2018). Black Consciousness and Multicultural Diversity in a Brazilian 
Public Relations Agency. International Journal of Business & Applied Sciences, 21-34. 

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

18



Damásio, M. J., Dias, P., & Andrade, J. G. (2012). The PR Pyramid: Social media and the new role 
of Public Relations in organizations. Revista Internacional de Relaciones Públicas, 2(4), 11-
30. 

De San Eugenio, J., Ginesta, X. & Xifra, J. (2017). Catalonia’s public diplomacy and media 
relations strategy: A case study of the Eugeni Xammar Programme of International 
Communication and Public Relations. In I. Somerville, O. Hargie, M. Taylor & M. Toledano 
(eds.). International Public Relations: Perspectives from Deeply Divided Societies (pp.113-
130). Oxford: Routledge. 

Dodd, M. D., & Collins, S. J. (2017). Public relations message strategies and public diplomacy 2.0: 
An empirical analysis using Central-Eastern European and Western Embassy Twitter 
accounts. Public Relations Review, 43(2), 417-425. 

Dutta-Bergman, M. J. (2005). Civil society and public relations: Not so civil after all. Journal of 
Public Relations Research, 17(3), 267-289. 

Edwards, L. (2006). Rethinking power in public relations. Public Relations Review, 32(3), 229-
231. 

Elmer, P., & Cai, L. (2006, March). When PR Worlds Collide: A Chinese Case Study. In 10th 
International Public Relations Research Conference (pp. 97-106). 

Ferrari, M.A. (2009). Overview of public relations in South America. In K. Sriramesh & D. Verčič 
(eds.). the Global Public Relations Handbook (pp.771-796). New Jersey: Lawrence Erlbaum 
Associates. 

Fischer, R., Ferreira, M. C., Assmar, E. M. L., Redford, P., & Harb, C. (2005). Organizational 
behaviour across cultures: Theoretical and methodological issues for developing multi-level 
frameworks involving culture. International Journal of Cross Cultural Management, 5(1), 
27-48.

Fitch, K. (2009). The new frontier: Singaporean and Malaysian public relations practitioners’ 
perceptions of new media. Asia Pacific Public Relations Journal, 10, 17-33. 

Freitag, A. R. (2002). Ascending cultural competence potential: an assessment and profile of US 
public relations practitioners' preparation for international assignments. Journal of Public 
Relations Research, 14(3), 207-227. 

Grey, C., & Willmott, H. (Eds.). (2005). Critical Management Studies: A reader. Oxford: Oxford 
University Press. 

Guang, T., & Trotter, D. (2012). Key issues in cross-cultural business communication: 
Anthropological approaches to international business. African Journal of Business 
Management, 6(22), 6456-6464. 

Hargie, O. & Irving, P. (2017). Making sense of communication in societies divided by terrorism: 
Lessons from Northern Ireland. In I. Somerville, O. Hargie, M. Taylor & M. Toledano (eds.). 
International Public Relations: Perspectives from Deeply Divided Societies (pp.46-71). 
Oxford: Routledge. 

He, W., Zha, S., & Li, L. (2013). Social media competitive analysis and text mining: A case study 
in the pizza industry. International Journal of Information Management, 33(3), 464-472. 

Heath, R.L. (ed.). (2010). The SAGE Handbook of Public Relations (2nd. ed.). California: SAGE.  
Holladay, S. J., & Coombs, W. T. (2013). Public relations literacy: Developing critical consumers 

of public relations. Public Relations Inquiry, 2(2), 125-146. 
Hou, J., Ndasauka, Y., Jiang, Y., Ye, Z., Wang, Y., Yang, L., Li, X., Zhang, Y., Pang, L., Kong, 

Y., Xu, F., Zhang, X. (2017). Excessive use of WeChat, social interaction and locus of control 
among college students in China. PloS one, 12(8), e0183633. 10.1371/journal. 

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

19



Hou, Z., Zhu, Y., & Bromley, M. (2013). Understanding public relations in China: Multiple logics 
and identities. Journal of Business and Technical Communication, 27(3), 308-328. 

Huang, Y. H. C., Wu, F., & Huang, Q. (2017). Does research on digital public relations indicate a 
paradigm shift? An analysis and critique of recent trends. Telematics and Informatics, 34(7), 
1364-1376. 

Ihlen, Ø. (2010). The cursed sisters: Public relations and rhetoric. In R.L. Heath (ed.). The SAGE 
Handbook of Public Relations (2nd. ed.) (pp.59-70). California: SAGE.  

Ihlen, Ø. (2005). The power of social capital: Adapting Bourdieu to the study of public 
relations. Public Relations Review, 31(4), 492-496. 

Ihlen Ø. V., & Fredriksson, M. (eds.) (2009). Public Relations and Social Theory. London: 
Routledge. 

Ihlen, Ø. V., & Van Ruler, B. (2009). Introduction: Applying social theory to public relations Ø 
Ihlen & M. Fredriksson (eds.). In Public Relations and Social Theory (pp. 9-28). London: 
Routledge. 

Johnston, J. (2017). The public interest: A new way of thinking for public relations?. Public 
Relations Inquiry, 6(1), 5-22. 

Kalliny, M., & Gentry, L. (2007). Cultural values reflected in Arab and American television 
advertising. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 29(1), 15-32. 

Kang, H. (2015). Contemporary cultural diplomacy in South Korea: explicit and implicit 
approaches. International Journal of Cultural Policy, 21(4), 433-447. 

Kanso, A., Karim Sinno, A., & Adams, W. (2001). Cross-cultural public relations: Implications for 
American and Arab public relations practitioners. Competitiveness Review: An International 
Business Journal, 11(1), 65-82. 

Kant, I. (1781). Critique of Pure Reason. Oxford: Cambridge University Press.  
Ki, E. J., & Ye, L. (2017). An assessment of progress in research on global public relations from 

2001 to 2014. Public Relations Review, 43(1), 235-245. 
Kriyantono, R. (2017). Do the Different Terms Affect the Roles? A Measurement of Excellent and 

Managerial Role of Business and Government Public Relations Practices in 
Indonesia. International Journal of Applied Business and Economic Research, 15(6), 193-
209. 

Kriyantono, R., & McKenna, B. (2017). Developing a culturally-relevant public relations theory 
for Indonesia. Jurnal Komunikasi, Malaysian Journal of Communication, 33(1), 193-209. 

Kunczik, M. (2009). Transnational public relations by foreign governments. Handbook of Global 
Public Relations: Theory, Research & Practice (Australasian edition) (pp.399-424). New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

L’Etang, J. (2010). “Making it real!”: Anthropological reflections on public relations. In R.L. Heath 
(ed.). The SAGE Handbook of Public Relations (2nd. ed.) (pp.145-162). California: SAGE.  

L’Etang, J. (2005). Critical public relations: Some reflections. Public Relations Review, 31(4), 
521-526.

Lee, P. K., & Humphreys, P. K. (2007). The role of Guanxi in supply management 
practices. International Journal of Production Economics, 106(2), 450-467. 

Lewis, S. C., Zamith, R., & Hermida, A. (2013). Content analysis in an era of big data: A hybrid 
approach to computational and manual methods. Journal of Broadcasting & Electronic 
Media, 57(1), 34-52. 

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

20



Likely, F. (2009). A different country, a different Public relations: Canadıan PR in the North 
American context. In K. Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global Public Relations 
Handbook (pp.715-739). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

 Luo, Y., Huang, Y., & Wang, S. L. (2012). Guanxi and organizational performance: A meta-
analysis. Management and Organization Review, 8(1), 139-172. 

Luqmani, M., Yavas, U., & Quraeshi, Z. (1989). Advertising in Saudi Arabia: content and 
regulation. International Marketing Review, 6(1), 59-72. 

Macnamara, J. (2010a). Four gaps in public relations scholarship and practice: The need for new 
approaches. In Australian New Zealand Communications Association Annual Conference. 
Australian and New Zealand Communication Association (ANZCA). Accessed 
https://opus.lib.uts.edu.au/handle/10453/16721 

Macnamara, J. (2010b). Public relations and the social: How practitioners are using, or abusing, 
social media. Asia Pacific Public Relations Journal,11, 21-39. 

Mahrt, M., & Scharkow, M. (2013). The value of big data in digital media research. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media, 57(1), 20-33. 

Mersham, G., Skinner, C., & Rensburg, R. (2011). Approaches to African communication 
management and public relations: a case for theory‐building on the continent. Journal of 
Public Affairs, 11(4), 195-207. 

Molleda, J.-C., Athaydes, A. & Hirsch, V. (2009). Public Relations in Brazil: Practice and 
education in a South American context. In K. Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global 
Public Relations Handbook (pp.797-820). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Motion, J., & Weaver, C. K. (2005). A discourse perspective for critical public relations research: 
Life sciences network and the battle for truth. Journal of Public Relations Research, 17(1), 
49-67.

Parker, I. (ed.). (2015). Handbook of Critical Psychology. London: Routledge. 
PEW Forum (2015). The future of world religions: Population growth projections, 2010-2050. 

Accessed http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ 
Ray, A. (2012, November). An indigenous approach to public relations in the Caribbean Energy 

Sector: Petrotrin waking to a changing world. In World Public Relations Forum 2012 (pp. 
99-102).

Rensburg, R. (2009). public relations in South Africa: From rhetoric to reality. In K. Sriramesh & 
D. Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook (pp.355-392). New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates.

Rogge, N., Agasisti, T., & De Witte, K. (2017). Big data and the measurement of public 
organizations’ performance and efficiency: The state-of-the-art. Public Policy and 
Administration, 32(4), 263-281. 

Sejrup, J. (2014). Awakening the sufferers: Reflections on public relations, activism, and 
subalternity in postcolonial controversies between Taiwan and Japan. Public Relations 
Inquiry, 3(1), 51-68. 

Shah, M. H., & Chen, X. (2010). Relational corporate social responsibility: public relations 
implications in culturally Confucius China. International Journal of Business and Social 
Science, 1(3), 117-123. 

Smith, B. G. (2010). Socially distributing public relations: Twitter, Haiti, and interactivity in social 
media. Public Relations Review, 36(4), 329-335. 

Smith, M.F. & Ferguson (2010). Activism 2.0. In R.L. Heath (ed.). The SAGE Handbook of Public 
Relations (2nd. ed.) (pp.395-408). California: SAGE.  

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

21



Somerville, I., Hargie, O., Taylor, M. & Toledano, M. (eds.). (2017). International Public 
Relations: Perspectives from Deeply Divided Societies. Oxford: Routledge.  

Somerville, I. & Rice, C. (2017). Deliberative democracy and government public relations in a 
deeply divided society: Exploring the perspectives of Government Information Officers in 
Northern Ireland. In I. Somerville, O. Hargie, M. Taylor & M. Toledano (eds.). International 
Public Relations: Perspectives from Deeply Divided Societies (pp.72-93). Oxford: 
Routledge. 

Sriramesh, K. (2009). The relationship between culture and public relations. In K. Sriramesh & D. 
Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, (pp.52-67). New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Sriramesh, K. (1992). Societal culture and public relations: Ethnographic evidence from 
India. Public Relations Review, 18(2), 201-211. 

Sriramesh, K., & Takasaki, M. (1999). The impact of culture on Japanese public relations. Journal 
of Communication Management, 3(4), 337-352. 

Sriramesh, K. & Verčič, D. (eds.). (2009). the Global Public Relations Handbook, Theory, Researh 
and Practice. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Statista (2018). Number of monthly active WeChat users from 2nd quarter 2010 to 1st quarter 2018 
(in millions). Accessed https://www.statista.com/statistics/255778/number-of-active-
wechat-messenger-accounts/  

Synnott, G. (2012, November). Public relations and social change in Indigenous communities. 
In World Public Relations Forum 2012 (pp. 124-127). 

Szondi, G. (2009). A Hungarian rhapsody: the evolution and current state of hungarian public 
relations. In K. Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, 
(pp.627-654). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Taylor, M. & Kent, M. (2017). Nation building in the former Yugoslavia: A 20-year retrospective 
to understand how public relations rebuilds relationships in divided societies. In I. 
Somerville, O. Hargie, M. Taylor & M. Toledano (eds.). International Public Relations: 
Perspectives from Deeply Divided Societies (pp.9-26). Oxford: Routledge.  

Taylor, M., & Kent, M. L. (1999). Challenging assumptions of international public relations: When 
government is the most important public. Public Relations Review, 25(2), 131-144. 

Toledano, M. (2017). Dialogue with the enemy: Lessons for public relations on dialogue 
facilitation drawn from the Israeli-Palestinian conflict. In I. Somerville, O. Hargie, M. Taylor 
& M. Toledano (eds.). International Public Relations: Perspectives from Deeply Divided 
Societies (pp.27-45). Oxford: Routledge. 

Tsetsura, K. (2009). The development of public relations in Russia: a geopolitical approach. In K. 
Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, (pp.655-674). New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Valentini, C. (2015). Is using social media “good” for the public relations profession? A critical 
reflection. Public Relations Review, 41(2), 170-177. 

Van Dyke, M., & Verčič, D. (2009). Public relations, public diplomacy, and strategic 
communication: An international model of conceptual convergence. In K. Sriramesh & D. 
Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, (pp.413-440). New Jersey: Lawrence 
Erlbaum Associates. 

Verčič, D. (2009). Public relations of movers and shakers: Transnational corporations. In K. 
Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, (pp.872-886). New 
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

22



Verčič, D., Verčič, A. T., & Sriramesh, K. (2015). Looking for digital in public relations. Public 
Relations Review, 41(2), 142-152. 

Vujnovic, M. & Kruckeberg (2010). The local, national, and global challenges of public relations: 
A call for an anthropological approach to practicing public relations. In R.L. Heath (ed.). The 
SAGE Handbook of Public Relations (2nd. ed.) (pp.671-678). California: SAGE. 

Wang, Y. (2008). Public diplomacy and the rise of Chinese soft power. The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, 616(1), 257-273. 

Weaver, C. K. (2001). Dressing for battle in the new global economy: Putting power, identity, and 
discourse into public relations theory. Management Communication Quarterly, 15(2), 279-
288. 

White, J., L’Etang, J. & Moss, D. (2009). the United Kingdom: Advances in practice in a restless 
kingdom. In K. Sriramesh & D. Verčič (eds.). the Global Public Relations Handbook, 
(pp.822-842). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

Wright, D., & Hinson, M. (2017). Tracking how social and other digital media are being used in 
public relations practice: A twelve-year study. Public Relations Journal, 11(1), 1-30. 

Wrigley, In R.L. Heath (ed.). Feminist scholarship and its contributions to Public Relations. The 
SAGE Handbook of Public Relations (2nd. ed.) (pp.247-260). California: SAGE. 

Wu, M. (2006). Hofstede's cultural dimensions 30 years later: A study of Taiwan and the United 
States. Intercultural Communication Studies, 15(1), 33-42. 

Yeomans, L. (2016). Imagining the lives of others: Empathy in public relations. Public Relations 
Inquiry, 5(1), 71-92.  

Yun, S. H., & Toth, E. L. (2009). Future sociological public diplomacy and the role of public 
relations: Evolution of public diplomacy. American Behavioral Scientist, 53(4), 493-503. 

Xiang, Z., Schwartz, Z., Gerdes Jr, J. H., & Uysal, M. (2015). What can big data and text analytics 
tell us about hotel guest experience and satisfaction?. International Journal of Hospitality 
Management, 44, 120-130. 

Xiaoming, Y. (2018). Over 770m internet users in China. China Daily, 13.07.2018. Accessed 
http://www.chinadaily.com.cn/a/201807/13/WS5b48384ea310796df4df64ec.html 

Zaharna, R. S. (2000). Intercultural communication and international public relations: Exploring 
parallels. Communication Quarterly, 48(1), 85-100. 

GEZGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

23



Televizyon ve Twitter Ortamında Bir Alımlama Analizi  Denemesi: Çalar Saat Ve 

#Hayırlıolsun Etiketi 

 

Tülay ŞEKER 
Akdeniz Üniversitesi 

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
Antalya 

tulayseker@akdeniz.edu.tr 
 

 
Ayşe Gül de FAVERİ 

Akdeniz Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 

Antalya 
asayman@hotmail.com 

 

Özet 

İletişim teknolojilerindeki gelişmeler izleyicinin geleneksel medya karşısındaki konumunu 
değiştirmiş, bu değişimle birlikte izleyici kitle iletişim sürecinde üreten ve etkileyen bir duruma 
gelmiştir. İzleyiciler geleneksel bir medya ortamı olarak bilinen televizyon karşısında da artık 
edilgen konumdan kurtulup etkileşimde bulunabilmektedir.  İzleyici kitleye aynı zamanda 
katılımcı özellik kazandıran en önemli ortamlardan biri kuşkusuz bir mikroblog hizmeti olan 
Twitter’dır. İzleyiciler televizyon ve Twitter gibi iki ortamı kullanarak kendi görüşlerini ifade 
edebilme özgürlüğünü kullanabilmektedir. Bu olanağı da öncelikle günümüzde melezleşen 
medya ortamının sunduğuna işaret edilmektedir.  
Bu çalışmada izleyicilerin bir televizyon programının kodları hakkında Twitter kanalıyla 
gerçekleştirdikleri kodaçımlarının analizine odaklanılmıştır. FoxTV’de yayınlanan Çalar Saat 
programının 4 Mayıs 2018 tarihli yayınının izleyici üzerindeki etkisi  Twitter’daki yorumlara 
yapılan alımlama analiziyle ölçülmeye çalışılmıştır. Televizyon programı üzerinden üretilen 
söylemler ve medya tüketimi Hall’un kodlama ve kodaçımı tanımlaması bağlamında 
değerlendirilmiştir.   
Araştırma bulguları, programda kodlanan haber söylemlerinin  izleyici-katılımcı tarafından 
farklı biçimlerde okunduğuna işaret etmektedir. İncelenen kodaçımlarında izleyicilerin 
görüşlerini güçlendirmek için farklı dijital imkânlara başvurduğu görülmüştür. Programın haber 
içeriğine en fazla yorum, siyasi haber türünde gözlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Televizyon, Twitter, Hashtag, Alımlama Analizi  
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Reception Analysis  Example  on Television and Twitter Ambience: Çalar Saat and 

#HayırlıOlsun Hashtag 

 

Abstract 

Developments in communication technologies have changed the audience's position relative to 
the traditional media, and with this change, the audience has become influential, and producing 
in the process of mass communication. The audience can also now interact with television- 
which is known as traditional media environment- by discarding  their passive position. 
Undoubtedly, one of the most important ambience  that at the same time give the audience  a 
participant feature is a microblogging service, Twitter. Audience can use their freedom to 
express their opinions by using two media such as television and twitter. It is pointed out that 
this possibility in our days is presented by the hybridizing media environment. 
This study focuses on analysing the decoding of the audience's television program, the coding 
of the program, with the Twitter channel. The effect -of the May 4 broadcast of the "Alarm 
Clock" program on FoxTV -on the audience, has been tried to be measured by the analysis of 
the reception which is made on the comments on Twitter. The discourses and media 
consumption produced through the television program have been evaluated in terms of the 
coding and decoding of Hall. 
The findings of the research indicate that the news discourses coded in the program are decoded 
by the audience-participant in different ways.  In this decoding the audience was  using different 
digital means to strengthen their views. The majority of the comments on the news content of 
the program was observed in the form of political news. 
Keywords: Television, Twitter, Hashtag, Reception Analysis 
 

Giriş 

Dijital ile geleneksel medyanın kaynaşmasıyla melezleşen medya ortamında    medya 

tüketiminin  yeni biçimler aldığı  görülmektedir.   Bir mikroblog hizmeti olarak Twitter, 

televizyon yayını ile eş zamanlı olarak  izleyiciye katılım imkânı sunmaktadır. Bu 

çerçevede   televizyon programındaki söylemlerle  ilişkili olarak, izleyici-katılımcının kod 

açımı olarak değerlendirilen okuma tarzlarının ortaya konulabilmesi mümkündür. 

Nitel betimleyici bir çalışma olan bu araştırma dâhilinde FoxTV’de yayınlanan Çalar 

Saat isimli programın gündemi hakkında  Twitter üzerinden yapılan yorumlara  alımlama 

analizi uygulanmıştır. 4 Mayıs 2018’de televizyonda yayınlanan programla1 paralel olarak 

                                                        
1 3 Mayıs Cuma #SomeraReyting sıralamasına göre en çok izlenen programlar arasında Çalar Saat programı 5. sırada yer 

almaktadır. Araştırma açısından örneklem olarak seçilen programın en çok izlenen tek haber programı olması önem 

taşımaktadır. 1.#Survivor2018 2.#VatanımSensin 3.#Avlu 4.#MehmetçikKutulamare 5.@KucukkayaIsmail ile #ÇalarSaat 

 https://t.co/h1TeUdlxJ7 (https://twitter.com/someratr/status/992305370696564737?s=02) 
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Twitter’da açılan ve trending topic (TT) olan #HayırlıOlsun etiketi kapsamındaki iletiler ve 

program sunucusunun Twitter’da aynı gün, aynı etiket ile  paylaştığı iletilere yapılan yorumlar 

NVIVO 10 NCapture programı kullanılarak toplanmış ve Stuart   Hall’ün tanımladığı üç farklı 

okuma ( Hegemonik, Müzakereci, Karşıt okuma ) bağlamında değerlendirilmiştir. 

Çalışmada, örneklem olarak ele alınan programa Twitter üzerinden katılımın, toplumun 

sadece bir kısmını kapsadığı öngörüsüyle hareket edilmiştir.  Bu nedenle çalışmanın araştırma 

dâhilinde çoğunluğun görüşlerini temsil etme gibi bir iddiası ve kaygısı bulunmamaktadır. 

Araştırmanın sonuçlarının genelleştirilemese de çoklu medya ortamında izleyici yorumlarını 

göstermesi açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. 

Melez  Medya 

İletişim ortamındaki melezlik geleneksel medya ile dijital medyanın birbirine adapte 

olma sürecinden doğmaktadır. Bu süreç sosyal medyanın teknolojik donanımlar üzerinden 

imkan verdiği yatay sosyal iletişim nedeniyle televizyon tüketiminde ve izleyici pratiklerindeki 

melezleşmeye de işaret etmektedir.   

Yeni medya ortamında televizyon yayıncılığı ve izleyici arasındaki etkileşim bir 

kültürel üretim alanı olarak dikkat çekmektedir. Sayısallaşma, bilgisayarlaşma ve beraberinde 

gelen teknolojik donanımlar, sosyal bir yapı olarak televizyon yayıncılığını ve dijital  iletişim 

kanalları ile sürekli bir etkileşim halinde olduğu belirtilen televizyon tüketimini ve izleyici 

pratiklerini değiştirmiştir. Bu değişimin çok yönlü yapısına dair tartışmalar ve araştırmaların 

birçok alanda  devam ettiği görülmektedir. 

Mevcut medya ortamında televizyonu tek başına bir iletişim aracı olarak 

değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Yeni medyanın sağladığı imkânlar ve 

televizyonun bunu içselleştirme ve buna adapte olma seyrinin izleyicinin medya tüketimini de 

değiştirdiği belirtilmektedir. Jenkins (2006), medyanın endüstriyel yöndeşmesi ile başlayan 

eski medyanın yeni medyaya adapte olma sürecinin yeni bir kültür ortaya çıkardığını 

belirtmektedir. Bu yeni kültürü “yakınlaşma kültürü” olarak tanımlamaktadır. Jenkins, tüm 

katılımcıların eşit olmadığını ve dijital alana katılım boşluğu kaygılarını da belirterek duygusal 

ekonomi içindeki bu kültürü şöyle ifade etmektedir: “ Yeni ve eski medyanın çarpıştığı, taban 

medyası ile kurumsal medyanın kesiştiği, medya yapımcısının ve medya 

tüketicisinin  güçlerinin beklenmedik şekillerde etkileşime geçtiği.” Jenkins’e 

göre,  “yakınlaşma, bireysel tüketicilerin beyinlerinde ve onların diğerleriyle 

sosyal  etkileşimiyle” meydana gelmektedir. Medya yakınlaşmasının teknolojik değişimle 
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sınırlı olmadığını belirten Jenkins, yakınlaşmanın mevcut medyayı tüketme yollarını 

etkilediğini söylemektedir (2006:19-20-36). 

Bu bağlamda, televizyon dijital alanla birleşerek yakınsamaya bir örnek olarak 

değerlendirilmektedir:  “…televizyon artık çeşitli biçimleri ve içerikleri bağlayan bir yeni 

medya haline gelmiştir” (Wayne, 2012:76, akt. İliç, 2015:109).  Bu beraberinde televizyonun 

mobil TV, internet/Web TV, bağlantılı TV, akıllı TV, melez TV gibi çeşitli isimler altında 

tanımlanmasını getirmiştir. Televizyona verilen bu isimlerin ortak özelliği internet ve Web 2.0 

ürün ve hizmetlerini içermesi ve bilgisayar gibi diğer teknolojiler ile beraber hareket 

edebilmesidir ( Büker, 2013).   

Endüstriyel-teknolojik yakınlaşma,  beraberinde farklı izleyici deneyimlerini de 

getirmiştir. Televizyondaki değişimin internetin sağladığı imkânlarla izleyici pratiklerini de 

değiştirdiği görülmektedir. 

Çoklu medya ortamında televizyon birinci ekran, ikinci ekran ise dijital ortamda 

kullanılan herhangi bir araç olabilmektedir.   İkinci ekranda sürdürülen etkinlikler şu şekilde 

tanımlamıştır: “Bireyin program izleme sürecinde gerçekleştirdiği etkinlikler ‘bağımsız 

aktivite’; televizyonda izlenilen programla bağlantılı olarak dijital ortamda yürütülen bir 

etkinlik ‘senkronlu aktivite’; ve televizyon izleyicisini  de içine katarak oluşturulmuş  bir 

etkinlik olarak ‘tamamlayıcı aktivite’” (Poltrack, 2012, akt. Büker, 2013: 158). 

Wilson’a (2016) göre, televizyon izlerken ikinci ekran kullanımının artması 

yayıncıların, teknolojik şirketlerin ve reklamcıların  iştahını kabartmaktadır. Bunun yanında, 

teknolojik değişimler, izleyicinin platformlar aracılığıyla, farklı zamanlar arasında kendi 

belirlenmiş ritmini bozarak video akışına yönelmesine  ilişkin anlayışta da değişikliğe neden 

olmuştur. Birçok sayıdaki yayın modeli TV’yi paylaşılan  kültürel bir  biçim olarak 

zayıflatırken  ikinci ekran yenilikleri  ve dijital teknoloji, izleyicileri uygulamalar ve sosyal 

medya siteleri aracılığıyla birbirleri ile iletişime sokarak televizyon izlemede devrim yaratma 

vaadinde bulunmaktadır. Ancak, bu yakınsamaya olan ilgiye rağmen izleyicinin gerçekte TV 

önünde ne yaptığı hâlâ biraz gizemlidir (Hassoun, 2014: 281, akt.Wilson, 2016: 175). 

Piyasa tarafından yönlendirilen izleyicinin parçalanmasının izleme konusundaki 

kavramsallaştırmayı da yeniden biçimlenmeye zorladığı belirtilmektedir. Bu yaklaşımlara göre 

izleyiciler yeni melez etkileşimli tüketim pratikleri üretmektedir. İzleyiciler ‘izleme’ (viewing) 

ve ‘kullanmayı’(using) birbiri ile birleştirerek geleceğin yeni ‘ağ içindeki tüketicilerini’ 

oluşturmaktadır (Wood ve Taylor, 2008 , akt. Wilson, 2016: 176 ). 
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Tuerling (2018), televizyonun yayıncılık döneminden internet-sonrası (post-network) 

dönemine geçildiğini (Lotz, 2007) belirterek Turner’ın  modern medyada “halk dönüşü” 

(demotic turn) tanımlamasına işaret etmektedir.  Bu kavram, ilk olarak üretim ve dağıtım 

teknolojisinde, iş modellerinde, üreticilerin ve tüketicilerin ilgili rollerinde, şöhret kültüründe 

ve medyanın tercih ettiği kültürel kimliklerin türünde bir değişikliği göstermektedir. Medya 

artık pasif olarak tüketilmemekte aktif kitle katılımının olduğu bir alan haline 

gelmektedir. Medya, giderek sadece izlemek için bir şey değil ama daha çok ‘yapacak bir şey’ 

haline gelmektedir (Trine Syvertsen, 2001, 319, akt. Tuerling, 2018). İzleyici artık 

sadece  televizyon ‘izlememekte’ fakat televizyona- realite TV örneğinde olduğu gibi- tweet 

atarak,  bloglar  yazarak ve yorumlarını paylaşarak katılmaktadır (Tuerling, 210, 211:2018). 

Bu dönüşümün bir sonucu olarak, üretim ve tüketim arasındaki yarı-geçirgen sınırlar 

tedricen aşınmıştır. Bunun yanında, bu yeni izleyici katılımının ücretsiz olarak yayıncılara 

sunulan yeni bir emek-çalışma biçimi olduğuna da vurgu yapılmaktadır (Andrejevic 2004, 

2008, akt. Tuerlings, 2018). Tüketicinin üreticiye dönüştüğü bu çalışma biçimi  türetici olarak 

da tanımlanmaktadır (Ritzer ve Jurgenson, 2010). Teurling’e (2018) göre televizyon 

endüstrisindeki yeniden yapılandırmalar farklı üretici, izleyici ve eleştirmen kategorileri 

oluşturmaktadır. Bu kategoriler kültür endüstrisi içinde yeni melezler olarak televizyon 

tarafından yeniden birleştirilmektedir.  

Couldry (2012), medya pratiklerimizin genel anlamda,  sadece medya teknolojilerinin 

gündelik bağlamlarda, bizim daha geniş alışkanlıklarımızla örtüştüğü için değiştiğini 

belirtmektedir. Couldry’e göre, bireyler çoklu medya içinde çoklu görevler edinmektedirler. 

Hem ekonomik gücü yüksek olanlar hem de ekonomik gücü olmayanlar için çoklu 

platformlarda sosyal ve bireysel olarak iletişim kurma kabiliyeti oldukça basitleşmiştir. Bu 

çevrimiçi basitleştirilmiş yeni yollar aynı zamanda alışkanlık haline gelmiştir. 

Bunun yanında, televizyon izleyicisinin  sosyal medya platformlarındaki gelişmelerden 

nasıl etkilendiği sorusuna yanıt aranırken, ulusal medya kültürlerinin, sosyal platformların 

kamu ya da ticari yayıncılar tarafından kullanılıyor olmasının, ve televizyon üreticilerinin ve 

sosyal medya şirketlerinin özel teknik-ticari stratejilerinin  de dikkate alınması gerektiği 

belirtilmektedir (Moe,Poel ve Dijck: 2016).  

Sosyal medyanın izleyicileri aktif birer katılımcı ya da türeticiye dönüştürdüğü (Benkler 

2006: Bruns 2008; Jenkins 2006; Shirky 2008) belirtilmektedir. Facebook ve Twitter, 

kullanıcının çevrimiçi içerik üretme ve paylaşmaya eğilimli olduğu alanlar olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, izleyiciyi ‘kullanıcı’ ya da ‘üretici’ olarak yeniden kavramsallaştıran 
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birçok kişi sosyal medya platformlarının kurulmasında teknolojinin, iş dünyası modellerinin ve 

yöneticilerin rolünü görmezden gelmiştir (van Dijck 2013).  Moe, Poel ve Dijck’a  (2016) göre 

sosyal medyanın televizyona entegre olmasının izleyiciyi  daha çok metalaştırdığını belirten 

ekonomi politikçilerin (örneğin: Fuchs 2011) görüşleri televizyon, sosyal medya ve izleyici 

arasındaki karışık ilişkiyi açıklayamamaktadır.  Yazarlar,  izleyiciyi tanımlayan bazı yeni 

kavramlardaki eksikliğe dikkat çekmekte ve sosyal medya platformlarını oluşturan şirketler, 

iktidarlar gibi güçlerin önemine vurgu yapmaktadır. Yazarlara göre televizyon, sosyal medya 

ve izleyici arasında çok daha karışık bir ilişki bulunmaktadır. 

Medya sistemlerinin (İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri) artık melez, çelişkili, 

daha eski ve daha yeninin karışımı ve Andrew Hoskins ve Ben O'Loughlin'in (2010) belirttikleri 

üzere ‘yenilenmiş’ medyalar olduğu belirtilmektedir (Chadwick, 2013). Chadwick’e göre 

(2013), televizyon internet karşısında büyük bir evrim geçirmiştir. Televizyon haberleri 

izleyicilerin yorumlarına çok sık yer vermektedir. Melez sistemde çevrimiçi yorum yapmak 

izleyiciyi hem özne hem de nesne konumuna getirmektedir. Televizyon kullanıcısı-izleyicisi 

sosyal medya üzerinden habere aktif olarak ve farklı biçimlerde katılarak haberin hem öznesi 

hem de haberin içinde yer alarak nesnesi olmaktadır.   

Sosyal Medya Olarak Twitter 

Twitter (reklam ve program içeriğiyle birlikte), sosyal medya ağları içerisinde izleyiciye 

erişim ve izleme  sağlayan en iyi ağ sitesi olarak görülmektedir (Wilson, 2016: 179). Wilson’a 

göre,  Twitter gerçek zamanlı, herkese açık bir sohbete ev sahipliği yapan tek yerdir.  

Timisi (2015), Twitter’ın işlevi ve önemini şu şekilde ifade etmektedir: 

Twitter olanı anında dolaşıma sokan bir mecradır… ve olanın temsili arasındaki aralığın 

daralması temsil pratiğinin toplumsalı dönüştürmesi ve toplumsalın kendisinin bizzat 

temsil olması anlamına gelmektedir…Yurttaş gazeteciliği, günceli takip etme, 

yorumlama, kamuoyu oluşturma, gündem yaratma işlevleriyle Twitter tüm potansiyelini 

henüz ortaya koymuş değildir. Twitter’ın mikro düzeyde katılım ve etkileşim ile makro 

gerçekleri dönüştürme, dönüştürürken temsil etme kapasitesi  ile uzun ömürlü bir sosyal 

medya olacağı öngörülebilir ( 2015:12). 

Twitter’ın , televizyonun sosyal medya  ile etkileşiminde birinci sırada olduğu 

belirtilmektedir. Chadwick (2013), Twitter ’ın gücünü geri besleme gibi tekniklerle televizyona 

olan yakınlığından ve dağınık gerçek zaman olaylarını birleştirme ve temsil etmesinden aldığını 

söylemektedir.  Twitter’ın belli bir konu hakkında  hashtag (etiket) biçimlerinde bir araya 
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getirilen filtrelenmeyen gerçek-zamanlı  akış üretimine imkan veren teknik olanakları canlı 

televizyon dinamiklerine uysa da bu mecrayı ‘kitlelerin mikrofonu’ olarak  tanımlayan 

yaklaşımların tartışmalı olduğu ifade edilmektedir (Moe, Poel ve Dijck:2016).  

Hashtag (etiket), Twitter içinde makro iletişime izin veren, bir koordinasyon aracı, popüler 

bir konu ya da olay etrafında bir mesaj alışverişi kurma yolu olarak tanımlanmaktadır. Ancak, 

bu katmanda bütün kullanıcıların katkısı ile oluşturulan homojen bir deneyim olarak 

tanımlanmamaktadır.  Çünkü, Twitter’da yer alan bilgi onu takip eden ağlar, doğrudan kullanıcı 

ve kullanıcı etkileşimleri ve konuya özel arama aktiviteleri ile birçok farklı biçimlerde akarak 

oluşturulmaktadır (Pond, 2016). 

Wilson,  televizyon endüstrisi tarafından  izleyicinin sanal ortamda  bir araya gelmesi için 

dijital alana itildiğini ve özellikle Twitter’ın  yayıncıların izleyici verilerine ulaşmasına imkan 

sağladığı için değerinin küçümsenmemesi gerektiğine dikkat çekmektedir (2016: 179). 

Sosyal medyanın televizyonda izleyici  oranlarını (ratings) gitgide daha fazla tanımlayan 

altyapısı televizyonun hâkimiyetini göstermesi açısından ele alınması gereken bir konu olarak 

değerlendirilmektedir. Twitter ve Nielsen-Amerika’nın en büyük rating şirketi- arasında 

2013’de  yeni bir ortaklık gerçekleşmiştir. Bu ortaklıkla, bahsedilen şirket, televizyon 

programlarının popülaritesini bu büyüklükte ölçebilen ilk şirket olmuştur (Moe,Poel ve 

Dijck:2016). Bu gelişmelerin, sosyal TV analitiklerinin piyasa bilgilendirme rejimi olarak 

kurumsallaşmasına yol açtığı ve  izleyici metasını yeniden yapılandırdığı da belirtilmektedir 

(Kosterich ve Napoli, 2016). 

Televizyon ve Twitter Etkileşiminde Bir Alımlama Analizi Denemesi 

Çalışmada Fox TV’de yayınlanan, İsmail Küçükkaya tarafından sunulan ve önemli bir 

izlerkitleye sahip olan Çalar Saat programının 4 Mayıs 2018 gününe ait olan kodları ile 

programda açılan etiket kullanılarak Twitter’da yorum yapan katılımcıların kodaçımları 

araştırılmıştır.    

Araştırmanın Yöntemi 

Stuart Hall (1993) “ileti biçimlerini” kaynaktan alıcıya geçen olayın gerekli “görünüm 

biçimi” olarak değerlendirir ve “ileti biçimlerini” belirgin bir an olarak görür.  Bu belirgin anın 

daha geniş anlamda iletişim sistemi ile ilişkisine ve toplumsal yönüne vurgu yapar. Hall, 

televizyon programının üretim sürecinde iletiyi oluştururken, anlamlar ve düşünceler, 

üretim  rutinleri, tarihsel olarak tanımlanan teknik beceriler, profesyonel ideolojiler, kurumsal 

bilgi, tanımlar, varsayımlar ve izleyiciler hakkındaki varsayımların oynadığı role dikkat çeker. 
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Kültürel Çalışmalar içinde önemli bir yere sahip olan Hall, metinlerin izleyiciler 

tarafından  hegemonik , müzakereci  ve karşıt okuma olarak üç farklı biçimde kod açımına 

uğratılabileceğini belirtmiştir. Bunun yanında, kodlama ve kod açımında her zaman bir simetri 

bulunmamaktadır. Tercih edilen ya da baskın okumada mesaj, kurulduğu-vermek 

istenilen  anlamıyla kod açımına uğramaktadır. Müzakereci okuma, tercih edilen okuma ile 

karşıt okuma arasındaki bir karışımı ifade etmektedir. Karşıt okumada ise izleyicinin kod 

açımına uğrattığı anlam, üreticinin vermek istediği anlamın karşısındadır. Hall, bu model 

aracılığıyla medya kontrolünü elinde bulunduranların metinlerin baskın anlamını öne 

çıkarmaya eğilimli olduğunu belirterek izleyicinin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik 

durumun bu okuma biçimlerini şekillendirdiğini varsaymıştır (Shaw, 2017). 

Dijital alan olarak  Twitter ve televizyon arasındaki etkileşimde izleyicinin kodlama ve 

kod açımının bazı bağlamlar altında şekillendiği görülmektedir.  Kültürel sermayesi2 yüksek 

olanlar sosyal medyayı   sert haber hakkında, tartışma ve görüş bildirmek için önemli  bir alan 

olarak  değerlendirmektedir.  Kültürel sermayenin azalmasıyla bu eğilim düşmektedir. Daha az 

ayrıcalıklı olanlar ise sosyal medyayı spor, suç, kaza gibi daha ‘yumuşak haber’ konularında 

güncellemelerden haberdar olmak için kullanmaktadır (Lindel, 2017:11). Bu çerçevede 

araştırmada incelenen Twitter kullanımının, toplumun kültürel sermayesi yüksek kesimlerini 

temsil ettiği varsayılmıştır. 

  Bu çalışmada incelenen programın 4 Mayıs 2018 günü olan yayını, hem programda 

açılan ve aynı gün gündem konusu  (TT) olan etiketin (#HayırlıOlsun) kullanıldığı Twitter 

mesajları hem de program sunucusunun Twitter hesabında  paylaştığı altı iletiye yapılan 

yorumlar aracılığıyla izleyici- katılımcıların gerçekleştirdiği kodaçımları incelenmiştir. 

Program hem yayınlandığı gün hem de sonrasında araştırmacı tarafından izlenilmiştir.   Nitel 

betimleyici bir çalışma olarak araştırma dahilinde söz konusu Twitter mesajlarının 

toplanmasında NVIVO 10  NCapture programı kullanılmıştır.  NCapture programının 

kaydettiği 189 tweet  bu kapsamda incelenmiştir.  

Araştırmanın Bulguları 

Sabah kuşağında yayınlanan Çalar Saat adlı televizyon programı siyasetten ekonomiye, 

spordan kültüre uzanan geniş bir yelpazede gündemi aktaran bir programdır. İncelenen günkü 

                                                        
2 Fransız Sosyolog Pierre Bourdieu’nun geliştirdiği kavramlardan biri olarak kültürel sermaye (diğerleri ekonomik, sosyal ve 
simgesel sermayedir) sınıflar arasındaki farklılıkların dağılımını ve beğeninin yapılandırılmasını açıklamak için 
kullanılmaktadır. Bourdieu’ya göre kültürel sermaye diğer sermaye biçimleri ile ilişkilidir. Aileden miras alındığı gibi eğitim 
yoluyla da edinilmektedir (Bourdieu, 2015). 
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yayında da yine farklı alanlardan derlenmiş farklı haber başlıkları ve söylemleri bulunmaktadır. 

Ancak bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için özellikle açılan #hayırlıolsun  

etiketine bağlı kalınarak ele alınan haber ve söylemler dikkate alınmıştır. Dolayısıyla, iktidar 

partisinin seçim vaatleriyle ilgili gelişmeler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Televizyon Programının Haber Söylemleri 

Çalar Saat adlı televizyon programının yayın akışı şu şekilde gerçekleşmiştir: 

1. Sunucu: “Bugün gündemde siyaset var. 51 gün sonra sandığa gidecek siyasi partilerdeki 

gelişmeler. Her partiden sizler için haberler var. İkinci hattımız da enflasyon . Dolar. Dolar 

dün 4.25’lere kadar geldi.” 

2. Sunucu, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının durumunu özetlemektedir: 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı, İyi Parti 

Lideri Meral Akşener’in 100 bin imza ile adaylık peşinde koşarken diğer yanda YSK’dan 

çıkacak herhangi bir karara karşı yine de grup kararı alma hazırlığı.   

Sunucu: “CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun dün Çalar Saat’te duyurduğu üzere bugün diyecek 

ki kardeşim Muharrem İnce aday diyecek ve Muharrem İnce daha sonra CHP lideri 

tarafından anons edildikten sonra Hacı Bayram Camii’ne gidilecek. Cuma namazından 

sonra Birinci Meclis’e doğru yaya olarak yürüyecekler. Orada bir konuşma yapacak 

efendim. Dün ağırlamıştık Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu 100 bin imza konusunda 

tıpkı kendisi gibi Doğu Perinçek de adaylık çalışmalarını başlattı. Selahattin Demirtaş da 

HDP’nin adayı. O da yapmış olduğu bir açıklama ile partisinin tabanına selam yolladı.” 

3. Sunucu :“Hayırlı olsun demek düşüyor bize efendim ve demokrasi kazansın.” 

4. Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti sonrasındaki Güney Kore 

ziyaretinden Türkiye’ye dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Abdullah Gül açıklaması: “Konuşmaya gerek yok” dedi. 

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş olmalarını eleştirdi. Muhalefetin 

gündeme aldığı 4’lü ittifak için “başarılı olamayacaklar” dedi. Recep Tayyip Erdoğan -

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Muhalefet Parlamento’da da umduğunu bulamayacak.” 

Erdoğan: “Cumhur ittifakı açık ara önde.” 

5.  Sunucu: “Eğer ben de o uçakta olsaydım şu soruyu sorardım. Türkiye’de yedi ayrı 

gazetenin manşetinde vardı. Gül’e aracılar ve Genelkurmay başkanı Hulusi Akar ile 

birlikte Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’ı yolladığınız  ve adaylıktan 
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vazgeçmesi konusunda telkinlerde bulunduğunuz manşetlerde vardı. Bu konuda bir 

açıklama yapar mısınız, diye sorardım. Bu konudaki soru işaretleri duruyor. Kimse 

konuşmadı. Bence yakışık almadı.” 

6.  Sunucu, izleyicileri oylarını kullanmaları konusunda uyarmaktadır.  “Görev alın ve tatil 

ve seyahat planlarınızı ona göre yapın.” 

7. Sunucu : “HayırlıOlsun etiketimiz”; seçimden yola çıktık ama siz de bizimle görüşlerinizi 

paylaşabilirsiniz.” 

8. “Sözcü gazetesi: ATA’NIN YOLUNDA  Bugün adaylığı açıklanması beklenen 

Muharrem İnce”. ( Gazete haberinin altında Meclis’in 23 Nisan 1920’de Mustafa Kemal 

ve arkadaşları tarafından açılmasına ilişkin haber aktarılıyor. İnce’nin de Meclise 

yürüyeceği belirtiliyor. Program sunucusu bugün izleyicileri ile kitaplığından paylaşacağı 

kitabı göstererek Lord Kinross’un Atatürk-Bir Milletin Yeniden Doğuşu adlı kitabından  

23 Nisan 1920’de neler olduğunu aktaracağını belirtiyor.) 

9. Sunucu: “Burası Türkiye’nin tarafsız tek kanalı. Tüm parti liderlerini Demokrasi 

Meydanı’na davet ediyoruz. Davetimiz hepinizedir. Bağımsız kanalda hepinize yer var. 

Ama sorularımızı yanıtlayacaksınız. Çünkü gazeteci bunun için var. Halkın merak ettiği 

soruları muhatabına sormak için.” 

10. Sunucu: “Bugün Nedim Şener de Devlet Bahçeli’yi eleştiriyor. Mesela bir PKK var bir 

HDP var. 6 milyon insan var oy veren. Onlar PKK’lı mı? Hayır. Oy veren insanlar 

üzerinde şüphe bulutları oluşturmak yakışmadı Bahçeli’ye. Bizi kaygılandırdı. 

Kaygılandım.” 

11. Sunucu: “AK Partide 22 Milletvekili aday olmadı: Ahmet Davutoğlu, İsmail Kahraman, 

Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Cemil Çiçek, Ali Babacan adaylık başvurusunda 

bulunmadılar. MHP’de 5 Milletvekili imza vermedi Erdoğan için: Oktay Vural, Şefkat 

Çetin, Zihni Açba, Atilla Kaya, Kadir Koçdemir.” 

12. Sunucu: “Dün herhalde 13-14 ayrı haber kaynağımla görüştüm. Bunlardan 10 tanesi 

milletvekiliydi. Aradıklarımdan bir tanesi Ümit Özdağ’dı. Her kesimden haber kaynağı. 

“Sizi Uganda’dan selamlıyorum” dedi. “Memleketi Uganda’ya çevirdiler baksana” dedi. 

Ümit Özdağ Çalar Saat’in konuğu.” 
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13. Sunucu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi sağduyulu bir politikacı olarak tanımlıyor. Kendi 

tabanını iyi yönettiğini ifade ediyor.  Ortadoğu ve Yeniçağ gazetelerinde yer alan 

Bahçeli’nin açıklamaları ne anlama geliyor, diye soruyor. 

14. Haber: “ Ünal (AK Parti Sözcüsü): ‘Bahçeli hassasiyete dikkat çekti. AK Parti hassasiyete 

katılıyor’ açıklaması yaptı. ‘İmza verenler mercek altına mı alınacak?’ Bahçeli : 

‘FETÖ’nün seçmen ayağı var’. İsim vermedi ama Akşener hedefte. Diğer adaylar için de 

100 bin imza mercek altına alınacak mı?” 

15. Sunucu: “Bundan ne anlamalıyım?” 

16. Özdağ: “Devlet Bahçeli’nin korkak olduğunu anlamalısınız. Demokrasi düşmanı. 

Seçmenden korktuğunu. İyi Parti’den korktuğunu anlamalısınız. Mahir Ünal’ın da 

demokrasi düşmanı olduğunu anlamalısınız. Bu açıklama halkı, seçmeni tehdit etmektir.” 

17. Sunucu: “Neden bunu söylemiş olabilir?” 

18. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in konuğu: “Bu açıkça halkı ve seçmeni tehdit etmektir.” 

19. Altyazı: “Akşener’in adaylığını önlemek için her türlü yolu denediler.” 

20. Sunucu, bilgisayar ekranından bir mesaj okuyor: “Şahin Mengüç şimdi mesaj attı. Sevgili 

İsmail. CHP’li bir isim. Ben Bahçeli’nin bu tehdidi nedeniyle Meral Hanım’a imza 

vereceğim.” 

21. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in Konuğu: “Bahçeli bu açıklamasıyla Akşener’in imza 

sayısını arttırdı.” 

22. Sunucu: “Bahçeli FETÖ ile mücadele kapsamında bunu söylemiş olabilir mi?” 

23. Özdağ, Bahçeli’nin daha önce attığı bir tweet’i telefonundan bulup okuyor. 

24. Altyazı: “Devlet Bahçeli’nin sözüne güvenilmeyeceğini düşünüyorum.” 

25. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in Konuğu: “100 bin imzayı kısa bir zamanda 

toplayacağız.” 

26. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in Konuğu: “Akşener’in adaylığı için grup kararı 

gündemimizde yok.” 

27. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in Konuğu: “Şu an için görünen tabloyla 2. turda 

Erdoğan ve Akşener yarışır.” 
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28. Özdağ, televizyonların uyguladığı sansürden şikâyet ediyor. “ Akşener’e yapılan sansür 

Türk tarihine utanç olarak geçecek.” 

29. Özdağ, “Muharrem İnce CHP’nin gösterebileceği en iyi aday kendi içlerinden. AK 

partililere sesleniyorum, cesursanız TV’de gelin tartışalım.” 

30. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in Konuğu: “Çok net biliyoruz, İyi Parti’yi seçime 

sokmayacaklardı.” 

31. Altyazı: Ümit Özdağ Çalar Saat’in Konuğu: “Her parti seçmeni kendi partisinin üzerine 

damga vuracak. “Kimse İyi Parti’ye bir irade dayatmış değil. 4’lü ittifak içimize siniyor. 

4’lü ittifakın hedefi hukukun üstünlüğünü tesis etmek. Böyle bir rejimi Türk halkı hak 

etmiyor, izin vermeyeceğiz. Amacımız güçlü parlamenter sisteme dönüş.” 

32. Sunucu, bilgisayar ekranından CHP İstanbul Milletvekili İlhan Keskin’in mesajını 

aktarmaktadır. Özdağ’a, “Son tweet’i siz atın son sözü Türkiye’mize söyleyelim. 

Demokrasi Meydanı.” 

33. Özdağ: “Yaşasın Demokrasi ve Hukuk Devleti.” 

34. Sunucu, seçtiği köşe yazarlarının yazılarının özetini aktarmaya başlamaktadır. Ertuğrul 

Özkök: “HDP’yi niye dışlıyoruz?” Sedat Ergin: “Daha çok demokrasi, daha çok özgürlük, 

daha çok bağımsız yargı.” Güneri Civaoğlu: “Erdoğan üslubu sertleştiriyor mu?” Emin 

Çölaşan: “Oyum CHP’ye. İkinci adayım Akşener#imza işi sakat.” Haşmet Babaoğlu: 

“Batı Bağımsız Türkiye’den Korkuyor.” Dilek Güngör: “Ekonomiye operasyon çekenler 

kimler?” Ahmet Kekeç: “Erdoğansız Türkiye isteyen Ak Partili kim?” Hüseyin Gülerce: 

“2. tur hesabı. Akşener mi? CHP adayı mı?” 

35. Altyazı: Faiz: %14,85, Dolar: 4,22 TL, Euro: 5,07 TL, Altın(gr): 178 TL, Çeyrek: 291 TL. 

(Sunucu belirtilen değerleri okumaktadır.) 

36. Altyazı: Enflasyon rakamları açıklandı, dolar tarihi rekor kırdı. 

37. Haber: Başbakan Yıldırım’ın ekonomideki son duruma ilişkin görüşleri aktarılmaktadır: 

“Terörle başaramadıklarını ekonomik terörle. Türkiye’nin kredi notunun düşürülmesini 

siyasi bir karar olarak değerlendiriyoruz.” 

38. Sunucu: “Bugün gündem maddelerinde neler var efendim. Biz bugün Çalar Saat’te nasıl 

bir gündem sunduk? Nasıl bir haber akışı hazırladık sizlere? Bugün saat 10:00’dan itibaren 

CHP Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Sayın 

Erdoğan, İyi Parti Meral Akşener’i aday gösterdi. Hem imza topluyorlar hem de grup 
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kurmaları söz konusu. HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş olacak. Vatan Partisi grubu 

Perinçek’i aday gösteriyor. YSK, 100 bin imza toplaması için vizesini verdi. 

       Bunun dışında CHP bugün Kılıçdaroğlu toplantı yapacak ve salon toplantısı. Kalabalığın    

       içinde diyecek ki Cumhurbaşkanı adayımız Kardeşim Muharrem İnce diyecek. Muharrem  

      İnce daha sonra Hacı Bayram’da Cuma namazı kıldıktan sonra Birinci Meclise doğru  

      arkadaşlarıyla beraber yürüyecek ve orada Cumhurbaşkanı seçimine başlayacak efendim  

      bugün itibariyle.” 

39. Sunucu, AK Parti ve MHP’den aday olmayan isimleri tekrar okumaktadır. “Türkiye’nin 

bir sonraki Cumhurbaşkanı olmak için ter dökecekler. Biz de diyoruz ki vatana, millete, 

demokrasimize hayırlar getirsin, hayırlı olsun diyoruz İsmail Küçükkaya ile Demokrasi 

Meydanında.” 

40. Sunucu: “Ekonomi bugün gündem maddelerimiz içerisinde çok özel ve önemli, ağırlıklı 

yer tutuyor. Bir taraftan enflasyon bir taraftan dolara bakacağız. Euro ne oldu? Nisan ayı 

enflasyonu açıklandı. Yine maalesef artış var. Üstelik rekor bir artış ve piyasalara 

gittiğiniz zaman, çarşıya, markete gittiğiniz zaman gerçekten her şey ateş pahası haline 

gelmeye başladı ve uluslararası derecelendirme kuruluşlarından gelen notlarda çok 

tartışma konusu olmakta. Bugün Dilek Güngör Sabah köşesindeki yazısında ekonomik bir 

operasyon çekildiğini Türkiye’ye söylüyor.” 

41. Haber: Altyazı: Nisan ayı Enflasyonu Rekor Kırdı : Enflasyon Tek Hane Çok Zor: Yüksek 

Enflasyon Dolar’ın da Ateşini Yükseltti: Memur ve Emeklinin Maaşı Enflasyonla Eridi.” 

42. Sunucu: “Şimdi bakın Milli Gazete bugün şöyle bir sayfa yapmış ‘İthalat tam gaz’.” 

Sunucu ilgili haberdeki farklı alanlarda yaşanan ithalat artışından örnekleri aktarmaktadır. 

43. Sunucu: “Buradan bir kez daha sesleniyorum. Tüketim ve ithalata dayalı bu büyüme 

modeli ile bu tüketim modeli ile biz bir yere gidemeyiz.” 

44. Haber: Altyazı: İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat: Tarımda Dışa Bağımlıyız: İsmail 

Küçükkaya ile Çalar Saat 2017 yılında 3,8 milyonluk buğday, 6,1 milyonluk pamuk ithal 

edildi.” 

45. Sunucu: “ Ekonomi ve üreticilere dair haberlerimiz böyleydi. Siyasi kesime de şöyle bir 

bakmak istiyorum. Siyasi gelişmelerde bugün CHP lideri Kılıçdaroğlu saat 10:00’da 

diyecek ki kardeşim Muharrem İnce aday. Hacı Bayram’a gidecek. Birinci Meclise 
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yürüyecekler. Bunun dışında sizlerle paylaşmak istediğim bir not daha var. Çok yazar var 

paylaşmak istediğim. Çarpıcı. Bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı’nda 

hayırlı olsun dedik. Sporla başladık. Siyaset, ekonomi, imar barışından bahsettim.” 

Sunucu, günün yazarlarından daha önce de aktarılan Cumhurbaşkanlığı için oluşturulan 

ittifaklarda HDP’ye yer verilmemesine ilişkin Ertuğrul Özkök’ün köşe yazısını tekrar 

okumaktadır. Sunucu: “Ayrıca, Mehmet Barlas ve Mehmet Altıok da Milletvekilliği 

üzerinden CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na göndermelerde bulunmuşlardır efendim.” 

46. Sunucu: “Şimdi fotoğraflar eşliğinde Türkiye’nin gündemine sıra geliyor.” Sunucu AK 

Partide aday olmayan ve MHP’de Erdoğan için oy vermediği söylenen Milletvekillerine 

ilişkin haberi tekrar aktarmaktadır. 

47. Sunucu: “Biz bugün Erdoğan’a söyledik. Hayırlı olsun dedik. Akşener’e söyledik hayırlı 

olsun. Biz Perinçek’e. Şimdi CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye de hayırlı olsun diyoruz.” 

48. Sunucu: “Şimdi bir fikrimi söylemezsem size karşı yanlış yapmış ve samimiyetsiz olurum. 

Hani kızacaklar diye. Ben tarafsız olduğuma inanıyorum. Demokrasiden ve sizden yana 

olduğumu düşünüyorum. CHP lideri ile ilgili bir çift sözüm var. Bakın, yeri geliyor çok 

eleştiriyoruz yeri geliyor destekliyoruz. Bütün partilerde olduğu gibi ama 15 Milletvekilini 

YSK’nın olası yasağına karşı İyi Partiye göndermesi bir demokratik olgunluktur. 

Kendisinin aday olmayıp bir başka ittifak üzerinde çaba göstermesi demokratik 

olgunluktur. Kızın kızmayın bana da doğru gelmedi ama Abdullah Gül’ün ismi üzerinde 

uzlaşı araması ve buna samimiyetle katkı vermesi demokrasiye katkıdır ve kendisine rakip 

olmuş bir ismi bakın, kendisine en az iki defa Genel Kurul’da meydan okuyup kendisini 

eleştirmiş bir ismi bugün Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklıyor. Bence kesinlikle bir 

olgunluktur. Seçim kazanır ben orasında değilim. Beni ilgilendiren şey yüksek katılımdır. 

AK Parti, MHP, CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, Vatan Partisi çoğul yapı benim 

ülkemin hak ettiği bir yapıdır efendim. Dolayısıyla CHP liderinin son dönemdeki siyasi 

yapıp etmelerini bir yurttaş olarak beğendiğimi söylemek isterim. Çok fedakârca bir çaba. 

Gerçekten bunu da söylemezsem hani hem kendi düşündüğüm hem de size söylemezsem 

o zaman da ben sahtekar olurum yani samimiyetsiz olurum. Ama bu söylediklerimin parti 

ile ilgisi yoktur. Onu da samimiyetle söylemek isterim.” 

49. Sunucu: “Çok sıcak bir mesaj gelmiş efendim. Yönetmenim Savaş Yıldız diyor ki bakın: 

A! Muharrem İnce ‘Biz hazırız’ diye bir tweet atmış az önce. Bakın. Bize tıpkı Erdoğan, 

Akşener, Temel Bey’de, Selahattin Demirtaş’a  söylediğimiz gibi, bize de düşen vatana, 

millete hayırlı olsun demektir efendim.” 
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50. Sunucu, Ertuğrul Özkök’ün ‘Devletin tanıdığını Millet ve Cumhur tanımıyor mu?’ konulu 

köşe yazısını tekrar aktarıyor. HDP’ye oy veren 6 milyondan fazla kardeşimizden 

bahsediyor.  Tıpkı onlar da AK Partiye, CHP’ye, MHP’ye, İyi Parti’ye, Vatan’a oy vermiş 

kardeşlerimiz gibi öz kardeşlerimizdir efendim, diyor. 

51. Sunucu: “Şimdi  sosyal medya mesajları ile devam ediyorum” diyerek Twitter’da seçtiği 

bazı tweetleri aktarmaktadır. Sunucu: “Sedat Bozkurt bizim Ankara temsilcimiz. Dün bir 

parça da konuştuk. Sağ olsun Ankara kulislerini anlattı. Muharrem İnce, Meral Akşener, 

Temel Karamollaoğlu 3 silahşörlere karşı mücadele gerçekten çok ama çok zor olacak. 

Hatta tek başına rakip, keşke Gül olsaydı diyen de çıkacaktır. Sonuca etkisi ne olur 

bilemem ama sıkıntı yaratacağı kesin.” 

52. Sunucu: “Yani, bu çok taraflı seçimin heyecan yaratacağını, rekabeti arttıracağını 

söylüyor deneyimli gazeteci Sedat Bozkurt. Tuncay Özkan, ‘Türkiye’yi fabrika ayarlarına 

döndürecek, adaletin yeniden tesis edilmesini sağlayacak, halkın tüm kesimlerini 

kucaklayacak, 25 Haziran’ın Cumhurbaşkanıyla tanışmaya #HazırMısınTürkiye’ dedi ve 

bir sosyal medya paylaşımı yaptı.” 

53. Sunucu: “Özel bir hafta. Önemli bir haftaydı efendim. Birazdan Milli Mücadele dönemini 

ve o günleri hatırlayalım. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını saygıyla, 

bitimsiz özlem duygularıyla selamlıyorum. İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahtasınız”.  

54.  Sunucu programın başında duyurduğu Lord Kinross’un Atatürk adlı kitabından bir bölüm 

okumaktadır: “ Meclis 23 Nisan 1920’de açıldı. Meclis’in açılışı cumaya rastladı. Daha 

önce Hacı Bayram Camii’nde topluca namaz kılınıp, dua edileceğini Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk bildirdi. Hacı Bayram’da Cuma namazı kılacağız. Topluca dua edeceğiz denildi. 

İlk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü bu dini törenler içinde kapılarını açtı. 

Mustafa Kemal’in askerleri Sultan’ın, çetecilerin girişebilecekleri bir saldırıya karşı 

yakındaki tepelerde mevkii aldılar. Ankara dolaylarından gelen halk sırtlarında en iyi 

çullarıyla daha sabahın erken saatlerinde sokağı doldurmuşlardı. Ankara’da öğleyin açılış 

törenine yakın Hacı Bayram Camii’nin içi öylesine dolmuştu ki Mebuslar bile camiinin 

içine giremediler. Mustafa Kemal ve yanındakiler halkın itiş kakışları arasında Meclis’e 

doğru yürüdüler. İlk Meclisin üstü kırmızı beyaz dev bir Türk bayrağı ile sarılmıştı. 

Bayrağımız dalgalanmaktaydı. Bir çift koç kurban edildikten sonra Mustafa Kemal ilerledi 

ve Meclis salonunun kapısındaki kurdeleyi kesti ve Birinci Meclis’in Milli Mücadeledeki 

bu tarihi önemi böylece başlamış oldu”. 

SEKER & FAVERI
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

38



Programda gerek altyazılar ve haber yayını gerekse sunucunun söyleminde 

sıklıkla demokrasi vurgusu yapılmaktadır. Üzerinde ağırlıkla durulan konulardan biri de 

Çalar Saat programının seçime girecek her partiye ve Cumhurbaşkanı adayına eşit 

mesafede yer aldığıdır. Zaman zaman parti söylemleri de kullanılarak sunucu kendi 

yorumunu aktarmıştır. Programda her partiden, her adaydan bahsedildiği görülmektedir.  

Programda dikkat çeken diğer bir söylem ise sunucunun CHP Cumhurbaşkanı adayı 

İnce’nin adaylık açıklamasını program içinde dört kez ayrıntılarıyla vermiş olmasıdır. 

Bunun yanında sunucunun programın başında duyurduğu ve sonunda ayrıntılarıyla 

aktardığı kitapta Meclis’in açılışıyla ilgili verilen bilgiler ile İnce’nin adaylık sürecine 

ilişkin haberler arasında paralellik kurulduğu düşünülmektedir. 

Habercinin Twitter İletileri  ve İzleyici-Katılımcı Okuma Biçimlerinden Kesitler 

Program sunucusu, kişisel Twitter hesabından 4 Mayıs günü saat 07:11:29’da 

televizyonda yayınlanacak program gündemine ilişkin paylaşımda bulunmuştur.  Bu 

paylaşımlara yapılan yorumlara araştırma kapsamında araştırmanın genel varsayımlarından 

yola çıkarak yer verilmiştir. Twitter alanında sunucunun program içeriği ile paralel olarak 

paylaştığı iletiler şu şekilde kategorilendirilmiştir; 

 A: Hegemonik Okuma  

B: Karşıt Okuma 

C: Müzakereci Okuma  

D: Simetrik olmayan Okuma 

Program sunucusunun televizyondaki program gündemine paralel olarak Twitter ’da 

paylaştığı iletiler ve izleyici-katılımcı okuma biçimlerinden bazı kesitler şu şekildedir; 

1. “Günaydın Türkiyem; 4 Mayıs 2018. Seçime 51 gün var. Fotoğraf netleşiyor. 

#HayırlıOlsun diyoruz. Ülkemiz ve demokrasi kazansın. 

1.A. “Özgür, Yeni Demokratik, Laik, Türkiye Cumhuriyeti için.!  Sandık Başına. 

Cumhuriyet'in bekçileri.  Aydınlık günler. Atatürk’ün evlatlarına.” 

(İleti, seçim sandığı üzerinde CHP yazan bir zarfı gösteren fotoğrafla desteklenmiştir). 

“Eğer Sn. Kılıçtaroğlu sağ gösterip sol vurmazsa sn. muharrem incenin adaylığı güzel 

olur renk katar seçim dönemine ama inşallah siyasetçiler söylemlerinde sertliğin dozunu 

iyi ayarlarlar seçim sonuçları şimdiden ülkemize #hayırlıolsun” 

B. “Aydınlık bumu CHP çöp dür pislik tir zulümdür alkol fuhuş dur”.  

SEKER & FAVERI
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

39



“beyaz türklerin yeni kuklası #HayırlıOlsun kazanamaz üzgünüm”. 

(Kod açımı karşıt okuma olarak değerlendirilmiştir. İleti çöp yığını gösteren bir 

fotoğrafla desteklenmiştir). 

 “İsmail bey Tayyip bey yeniden kazanırsa demokrasi kazandı diyecekmisiniz yoksa 

şaşkın şaşkın bakacakmısınız bu twitinizle seçim sonucunu birlikte değerlendircem. 

Kolay gelsin” 

C. “#HayırlıOlsun ismail by Fetönün Yargı darbesi AdliMahkumlar Üzerinden Hüküm 

Sessiz Kalmayın 8 milyon Adalet Arayışı İçersinde. #KişiyeDeğilHerkeseAdalet”.  

“Fetoculer bu ulkede oy kullanacaklar. oy verdikleri parti veya destekledikleri aday 

fetocu mu olacak” 

2. #HayırlıOlsun Türkiyem; işte Çalar Saat Gazetemiz. 

A. “fizik” öğretmeni ama daha ilk günden bazılarının “kimyasını” bozdu...” 

B. Kemal secilmeyecegini bildigi icin inceden kurtuldu bu sayede tekbasina kaldi rahat 

milletvekili olur koltugu yine birakmadi tayyip kimse deviremez adam yok cunku fazla 

milletvekili alip tayyip elini baglamak dertleri baskanlik hikaye 

C. Bu günden itibaren Kemal beyin kürsüyü tamamen Muharrem İnce'ye bırakması 

seçime kadar hiç konuşmaması gerek. Umarım bunu yapar ve yeni bir siyasi gaf 

yapmaz.. 

3. #HayırlıOlsun Türkiyem  

 A. İnce ince geliyoruz #HayırlıOlsun 

Gunesli gunlere #ince #ince ama guvence altinda yurumeye #hayırlıolsun 

B. Senin gibi adiler Türkiyem demesin amerikam veya israilim deyin ama turkiyemi 

agziniza almayın sizler kimin kopegisiniz 

“25 Haziran günü seni Fatih Portakal ile yan yana görmek istiyorum” 

C. “Bütün bu yaşananlardan sonra, bir chp li olarak meral akşener için imza vereceğim” 

D. “Sayın ismail bey herşey hayırlı olucakta bir senin ekranlarda olman hayırlı değil 

sizi gördüğüm zaman günlerce malul sayılmayan gazilerimizi gündeme getirmeniz için 

yazdığım yazılar aklıma geliyo tabi siz okumadınız acayip sinir oluyorum size eleştiriye 

açıksınız ya buyrun ...” 

4. CHP Lideri Kılıçdaroğlu bugün; “Kardeşim Muharrem İnce Cumhurbaşkanı 

adayımızdır” diyecek. Biz de diğer adaylarda olduğu gibi memlekete #HayırlıOlsun 

diyoruz.  
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A.” İnce den ince hep birlikte baharı getireceğiz memlekete barış kardeşlik türküleri 

çalacak analar bacılar halay çekecek kardeşler alkış tutacak memleket sevgi dolacak” 

“Seçime giderken ancak bu kadar özverili ve akıllıca davranılabilirdi,Sn. Kılıçdaroğlu 

ve CHP'yi yürekten kutluyorum.Demokrasi adına egolardan sıyrılmış bir muhalefet 

görmek umut verici.” 

B. “TEK ADAYIMIZ SAYIN REISIMIZ RECEP TAYIP ERDOGAN YOLUN AÇIK 

OLSUN” 

“ne o ismail çok sevinmiş gibisin, seçim akşamı sendeyim. suratınızın aldığı hali 

görmek için sabırsızlanıyorum.” 

C. “Acaba dermi kardesim.ince yoksa ince ince güle güle gitmi demek bu akkimda 

deli.sorular ismail cvp verirmisin” 

“Sayin ince bence siyasi hayatini bitirdi. Kurultayda chpnin cb adayi kesinlikle genel 

baskan olmalidir diyen sayin inceyi sizce kemal bey neden aday gosterdi? Ben 

soyleyim, ileride bana rakip olmasin diye. Cb olamayacak, vekil olamayacak, genel 

baskanda.” 

“Hadi bakalım ormanlara, meralara sıra geldi. 49 yıllığına kiraya verilecek yeşillerde 

YAPILAŞMAYA da İZİN verilecek. Bu durumu şiddetle 

kınıyorum.!!!! #HayırlıOlsun #AkpyeOyVermem #BuSonSeçim #HazırMısınTürkiye” 

D. “Biz çiftçiler ödenmeyen çeklerimizin mücadelesini verirken şimdide kanun tasarısı 

ile çeklerini ödemeyen insafsızlara AF geliyor..hayırlı uğurlu olsun #HayırlıOlsun” 

5. Deniz Baykal CHP Antalya Milletvekili adayı.  

A.” #hayırlıolsun ” 

“Antalyalıyım,Antalyadayım, Ben Antalyayım... Umarım o gelecek ve Antalyaya iyi 

gelecek” 

B. “Biri deniz baykala dur desin artık” 

“otur dinlen artık.bahçende çilek domates ek .bırak bu hırsı deniz dedeeee” 

Hemen hemen tüm katılımcılar karşıt okuma gerçekleşmiştir. 

C. Müzakereci okuma ile karşılaşılmamıştır. 

D.” https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=bFSksmoPPzg … günün havası 

Muharrem İnce'den Selendi Havası Oyunu” 
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6. Tolga Ağar AK Parti Elazığ Milletvekilliği adaylığı için başvurusunu yaptı.3 

6. A. “Artık değişim olsun bu AKP sıktı 16 yıldan beri yav” 

B.  “Siyaseti "aile işi" yapanlar” 

“Bu ve caner gibi tipler seçileceklerinden değil taraflarını belli etmek için aday adayı 

olan yancılar.. Mehmet Ağar ın oğlundan da bunu beklerdik.” 

“Muharrem İnce Cuma namazına gidecekmiş İnşallah akşam fazla kaçırmamış tırda 

ağzındaki koku çıkmıştır” 

C. Görülmedi. 

D.” Ismail bey 'pazar gunu sizleride bekliyoruz 'bir haber yapin ve sesimiz olun binlerce 

insanin duasini da alin” 

(Mahkum yakınlarının etkinliğine ait bir ilan paylaşılmıştır). 

7. Çalar Saat programının açtığı #HayırlıOlsun  etiketi aynı gün trending topic olmuştur. 

Aşağıdaki başlık altında ilk olarak Twitter kullanıcılarının programda dile getirilen 

görüşlere katkısı (retweet (RT)- iletiyi paylaşma, likes (iletiden hoşlanma), kalp, yorum) 

sayıları verilmiştir. Ayrıca  açılan etikete katılımcıların katılım oranları da belirtilmiştir. 

Trending topic olarak #hayırlıOlsun etiketi içindeki  bazı izleyici yorumları şöyledir; 

A. “Tepeden tırnağa cesaret, herşey Türkiye’yi sevmekten ibaret..Muharrem İnce’nin 

Cumhurbaşkanlığı#HayırlıOlsun” 

B. “#Protesto ediyorum@kucukkayaIsmail Kılınçdaroğlu dan hayır beklemek 

ölüden…beklemek gibi bişey dimi İsmail..” 

C. “Sen gerçekten tarafsız olduğuna inanıyormusun hayret” 

Sunucunun Twitter katılımlarına İzleyici-Katılımcının Twitter Kullanım Biçimleri 

(Tablo:1): 

1 2  3  4  5  6 toplam 

RT       91      99  43  274  22  3 532 

Likes    1,664    910  725  4,027  466   27 7819 

Yorum    291     222  78  167  125  13 896 

Kalp 1.7K     910   725  4.0k  466  27 7828 

                                                        
34. İzleyici-Katılımcı okuma biçimlerinden kesitler, program sunucusunun Twitter iletilerinin  sıralamasına göre 
düzenlenmiştir. 
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#HayırlıOlsun  Etiketine Tweet Katılım Oranları (Tablo:2) 

Saat  Katılım Sayısı 

10:54  1.448 

10:54  2.453 

11:07  2.329 

11:07  13K 

15:00  13K 

#Hayırlıolsun Etiketi Kullanıcı Referans Oranları (Şekil:1) 
 

 

Tablo’da  Twitter alanına en fazla katılımın Televizyon program sunucusu tarafından 

yapıldığı görülmektedir. Bu verinin Televizyon ve Twitter arasındaki etkileşimi göstermesi 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Değerlendirme ve Sonuç 

Geleneksel medya olarak değerlendirilen televizyon ve bir mikroblog hizmeti olarak 

Twitter arasında izleyici-katılımcı üzerinden bir etkileşim söz konusudur. Bu etkileşimde 

televizyon programı üzerinden üretilen söylemler ve medya tüketimi Hall’un kodlama ve 

kodaçımı tanımlaması bağlamında değerlendirilmiştir. Twitter kullanıcısı olarak izleyicinin 

nasıl bir yorumlama yaptığı araştırılmıştır.  
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Bu çerçevede araştırmada  öncelikle günümüzde değişen- melezleşen medya ortamına 

dikkat çekilmiştir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin medya ortamını yeniden 

biçimlenmeye, izleyiciyi ve medya tüketimini yeniden tanımlamaya zorladığı görülmektedir. 

Bu alandaki tartışmalarda üretim ve tüketim pratiklerindeki değişimin altının çizildiği 

görülmektedir. Bu çerçevede  televizyon ve dijital alandaki pratiklerin iç içe girdiği 

söylenilebilir.    

Televizyon izleyicisi eş zamanlı olarak dijital alanda ikinci ekran üzerinden 

paylaşımlarda bulunmaktadır. Araştırma kapsamında izleyicilerin senkronlu aktivite ve 

tamamlayıcı aktivitelerde bulunduğu gözlenmiştir. Bu paylaşımlarda izleyici-katılımcılar 

aktarılan söyleme ilişkin yorumlarını güçlendirmek amacıyla, fotoğraf, emoji, hipermetin 

paylaşımı gibi  pratiklerde de bulunmaktadır.  İzleyiciler tarafından kullanılan hipermetin 

uzantıları kimi zaman konuya ilişkin videoya, başka bir metne ya da başka bir göstergeye işaret 

etmektedir.  

Buna ek olarak, Twitter’ın televizyonla etkileşiminde kullanıcılarına farklı uygulamalar 

aracılığıyla da katılım imkânı sunduğu görülmektedir.  Tablo-1’ de gösterildiği üzere izleyici-

katılımcılar retweet (RT), beğeni ve kalp ikonu gibi uygulamalar aracılığıyla da programda 

kurulan söyleme ilişkin görüşlerini aktarmaktadır. Araştırma kapsamında izleyicilerin 

kullandığı  bu uygulamalar katılım yapılan tweetin onaylanma biçimi olarak 

değerlendirilmiştir. İzleyiciler habercinin konuya ilişkin açtığı etiket altında ve  daha sonra 

gündem konusu (TT) olan etiket altında yorumlarını paylaşmıştır.  

Katılımcılar, Atatürk ve laik devlet konusunu öne çıkaran paylaşımlarda 

bulunmuşlardır. Bunun programda kodlanan baskın anlam ile uyum içinde olduğu 

düşünülmektedir. Bu paylaşımlar aynı zamanda hâkim siyasi yapının Atatürkçü olmadığı ve 

laiklikle ilgili kaygıların bulunduğuna yönelik  görüşlere  işaret etmektedir. Muhalefet 

partisinin söyleminde de sık sık bu konuların dile getirildiği görülmektedir.  

Karşıt okuma örneği olarak değerlendirilen bir tweette Muhalefet Partisi CHP, “alkol, 

fuhuş, zulüm” ile özdeşleştirilmiştir. Burada CHP milletvekillerinin alkol tüketimi, CHP 

Cumhurbaşkanı adayının bira içtiğini gösteren bir fotoğrafı da Twitter’da ilk paylaşılan 

fotoğraflardan biri olmuştur ve öne çıkarılmıştır.  Bu söylemde, CHP Eski Genel Başkanı Deniz 

Baykal’ın istifasına neden olan kaset skandalına ve  CHP’nin tek parti dönemi uygulamalarına 

gönderme yapıldığı düşünülmektedir. 
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Sunucu programda kendi duruşunu tanımlamak olarak değerlendirilen tarafsızlık, halk 

adına orada olma gibi söylemleri program boyunca sürekli tekrar etmiştir. Ancak, bazı 

katılımcıların haberciyi “CHP yanlısı” ve “Tayyip karşıtı” olarak   değerlendirdiği görülmüştür. 

Program sunucusu CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, İnce’yi aday gösterdiği için olgun bir 

davranışta bulunduğunu yinelemesine rağmen müzakereli okumalarda İnce’nin neden CHP 

Cumhurbaşkanı adayı seçildiği ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ve CHP’nin bundan 

sonra nasıl bir politika izlemesi  gerektiğine yönelik yorumların yer aldığı görülmüştür.  “Sayin 

ince bence siyasi hayatini bitirdi. Kurultayda chpnin cb adayi genel baskan olmalidir diyen 

sayin inceyi sizce kemal bey neden aday gosterdi? Ben soyleyim, ileride bana rakip olmasin 

diye. Cb olamayacak, vekil olamayacak, genel baskanda.” 

Simetrik olmayan okumaların haber gündemindeki diğer haberlerle daha çok ilgili 

olduğu söylenilebilir. 

Araştırma bulguları, programda kodlanan haber söylemlerinin  izleyici-katılımcı 

tarafından farklı biçimlerde okunduğuna işaret etmektedir. Hall’un tanımladığı üç farklı okuma 

biçiminin yanında yine Hall’un belirttiği simetrik olmayan okumalar da bulunmaktadır. 

Programın haber içeriğine en fazla yorum, siyasi haber türünde gözlenmiştir. Bu durumun 

kültürel sermayesi yüksek izleyicinin haber tüketimi ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Bu 

kesim Twitter’i sert haber  tüketimi için televizyon gündemi ile paralel olarak kullanmaktadır. 

Sosyal medyayı   tartışma ve görüş bildirmek için önemli  bir alan olarak  değerlendirdiği 

belirtilen bu kesimin bu dijital bağlamda  da kendini yeniden ürettiği öne sürülebilir. Ancak, 

katılımda bulunan izleyicilerin yorumlarının program hakkındaki tüm görüşleri temsil ettiği 

gibi bir ön kabul söz konusu değildir. Her Twitter katılımcısının araştırılan televizyon 

programını  izleyip izlemediği ya da televizyon programını nereden izlediği 

de öngörülememektedir.  

Genelde sosyal medya özelde Twitter kullanıcısı, kimliği net olarak ortada olmayan, 

kendisi hakkındaki bilginin, kendini ifade ettiği kadarıyla sınırlı olan özelliktedir.  Hatta verdiği 

bilgilerin doğruluğu bile şüphelidir. Dolayısıyla esasen alımlama çalışmalarında önemli 

değişkenler olarak kabul edilen ve izleyicilerin yorumlarının analizinde araştırmacıya yol 

gösteren sosyo-demografik özelliklerin tespiti mümkün gözükmemektedir. Bu durum araştırma 

alanının doğasından kaynaklanan çıkmazlardan oluşmaktadır. Ancak araştırmanın bu 

sınırlılıklara rağmen ilgili konuda yapılan ilk araştırma olması ve literatüre katkısı açısından 

önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Son olarak, Twitter kullanıcılarının araştırma kapsamındaki program sunucusuna, kendi 

siyasi görüşünün karşısında bulunan siyasilere yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu 

bulgulanmıştır. Yine kullanıcıların görüşlerini hiçbir baskı hissetmeden özgürce ifade 

edebildikleri bulgulanmıştır. Yorumların gerçek kişilerin karşısında değil de bir platform 

üzerinde yapılmasının bu serbestliği de beraberinde getirdiği düşünülmektedir.  
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Abstract 

The 21st century has witnessed mass movements that can be dated back to 1990s which 
accelerated with the internet and still have continuing effects that have spread from local to the 
global stage. Since the Zapatista mass movements that started in Mexico as one of the first 
examples of these up to now, in several mass movements such as the Iranian Green Movement, 
Occupy Movements, Indignados (15M) and the Arab Spring, individuals who had not gathered 
before could come together due to different demands related to issues such as poor living 
conditions, the environment, economic problems, authoritarian regimes, human rights and 
democracy. While these demonstrations went on at physical spaces such as the Tahrir Square, 
Bourguiba Avenue, Plaza De Mayor, Zuccotti Park or Time Square on one hand, they were also 
held on social media including Facebook, Twitter and blogs, and simultaneously, virtual and 
real squares influenced each other. Although social media are considered indispensable in 
creating mass movements some think that it is not accurate to regard them as revolutions as 
reflected in expressions such as “Facebook Revolution” or “Twitter Revolution.” In 2009, the 
users collaborated through social media with regard to the claims that the Iranian presidential 
election was fraudulent. The mass movements that started with the first and the widespread use 
of the slogan “where is my vote?”, which was also carried over to the physical environment, 
were suppressed by the government, but, the distrust against the authority has exploded today 
at an increasing pace. Lastly, the mass demonstrations that started in 2017 gained momentum 
in early 2018 but were suppressed again by the government until the next event. This study 
focuses on classifying the messages sent over Twitter in early 2018 about the Iranian mass 
movements into primary and secondary categories using content analysis. The findings have 
been interpreted within the framework of the spiral of silence theory. 

Key Words: Iranian Green Revolution, spiral of silence, social media, mass movements. 
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Suskunluk Sarmalının Gölgesinde İranlıların Devrim Talepleri:  

İran Kitlesel Hareketinde Twitter Mesajlarının Bir İçerik Analizi 

Özet 

 21’nci yüzyılda kökleri 1990’lara dayanan ve internetin gelişimiyle birlikte hızlanarak, 
yerelden küresele yayılan ve etkileri halen devam eden kitle hareketleri görülmektedir. İlk 
örnekleri arasında Meksika’da başlayan Zapatista kitle hareketinden günümüze İran Yeşiller 
Hareketi, İşga Hareketi,  Öfkeliler (Indignados (15M)) ve Arap Baharı gibi pek çok kitlesel 
eylemde daha önce bir araya gelmemiş bireyler, genel yaşam koşulları, çevre, ekonomik 
problemler, otoriter rejimler, insan hakları ve demokrasi gibi farklı talepler nedeniyle bir araya 
gelebilmişlerdir. Bu eylemler bir yandan Tahrir Meydanı, Bourguiba Caddesi, Plaza De Mayor, 
Zuccotti Parkı veya Time Square gibi fiziksel alanlarda sürdürülürken; diğer taraftan Facebook, 
Twitter veya bloglar gibi sosyal medyada gerçekleştirilmiş, sanal ve gerçek meydanlar birbirini 
etkilemiştir. Bu kitlesel eylemlerin oluşmasında sosyal medyanın olmazsa olmaz olduğu 
düşünülse de ‘Facebook Devrimi’ ya da ‘Twitter Devrimi’ gibi nitelendirmelerin doğru 
olmayacağı düşüncesi de belirtilmektedir. İran’da 2009 başkanlık seçimlerindeki usulsüzlük 
iddiaları üzerine, kullanıcılar sosyal medya araçları üzerinden bir araya gelmiştir. Bireylerin 
fiziksel ortama taşıdığı, ilk ve yoğun olarak kullanılan “Benim Oyum Nerede” sloganıyla 
başlayan kitlesel eylemler hükümetin aldığı tedbirler ile bastırılmış fakat otoriteye duyulan 
güvensizlik hissi artarak günümüze kadar gelmiştir. Son olarak 2017 yılı sonlarında başlayan 
kitlesel eylemler 2018 yılının ilk günlerinde hız kazanmış, daha sonra hükümetin aldığı 
önlemler aracılığıyla bir dahaki kalkışmaya kadar bastırılmıştır. Bu çalışmada 2018 yılı 
başlarında İran kitle hareketleri ile ilgili Twitter ortamında gönderilen mesajların içerik analizi 
metodu kullanılarak hangi ana konu ve alt konu başlıkları altında toplandığına odaklanılmış ve 
elde edilen bulgular suskunluk sarmalı kuramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: İran Yeşil Devrimi, suskunluk sarmalı, sosyal medya, kitlesel hareketler. 

Introduction 

In the approximately 60-year-long time that has passed since the works “Man-Computer 

Symbiosis” by J. C. R. Licklider (1960: 4-11) and “Intergalactic Computer Network” by Hey 

and Pápay (2014: 192-210) up to our times, the internet and the social media environments have 

provided humanity with opportunities of communication and interaction at an unprecedented 

level. It may be argued that one of the most tangible examples of this prevalence and interaction 

is that 53% of the world population which is over seven and a half million people are internet 

users, 42% are social media users, and 68% are users of mobile devices (www.wearesocial.com, 

Date Accessed: 08.11.2018). 

Today’s world witnesses the presence of an environment where information cannot be 

hidden, is liberated by elimination of information monopolies, may be accessed with its plainest 

form without passing through the filters of gatekeepers, and ideas can be expressed without 

restriction. This situation paves the way for the general idea that social media is one of the main 

factors in the formation of mass movements.  
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The essence of this idea lies in the observation that the effects of several mass 

movements that took place in the first two decades of the 21st century whose effects are 

reflected today keep transforming the future in a spectrum from country borders to government 

regimes in a cause-effect relationship. Mass movements were described by Marshall (1999: 

746) as, “a mutual step and positioning by people for a common goal that is determined beyond

the existing ordinary relationships and interactions among people,” while Manuel Castells

(2013: 189) defined it as, “… the driving force of a deep distrust in the political institutions that

rule the society which arises as a result of the dialectic competition of the state and other

political powers that wish to restructure the urban social life.” Moreover, Yaylacı who cited

Jürgen Habermas (2011: 72) saw mass movements as, “…a resistance against the world’s

system which emerged under the main influences of colonialism and becoming poor.” Melucci

(2009: 87) explained it as, “a way of collective movement based on solidarity which

experiences a conflict and pushes the limits of the system it resides in, as well as a network of

social relationships where collective identity is constructed.”

Mass movements have also been interpreted by several academics in terms of the psychological

states that are in. Hoffer (2011: 7) argued that all mass movements have participants that act

with similar ideas and will resist every difficulty including death to reach the desired goal.

According to Hoffer (2011), whatever the mass movement promises, it feeds the radicalism,

effort, hope and hate in its followers, and it creates a highly powerful field of attraction and

influence. The degree of the influence that is created is proportional to absolute belief,

obedience and loyalty. Erlevent (2012: 45) explained this issue as, “masses are irresponsible

and just as much emotional crowns that act with their feelings instead of reason, tend to get

carried away by suggestion, easily believe what is stated, have underdeveloped thinking

capacity, follow dreams and imagination, prioritize their emotional world over their intellectual

world, strive to become heroes and do heroic things and obey all commands without objection.”

Baudrillard (2003: 13-14), with a slight twist, defined a mass as a black hole in which what is

social gets lost. Some of these views still need to be research and validate in the line of internet

era and increased state of individualism.

Hoffman (2005: 39-40) based the roots of how effective the internet could be in mass 

movements on the fact that, in 1994, the Zapatista Movement in Mexico distributed the 

messages of their leaders firstly to a website via electronic mail and then to sympathizing 

masses. Another milestone in accessing large masses with communication via the new media 

was the mass demonstrations in the Philippines. In these events, after the corruptions of the 

President of the Philippines, Estrada, were revealed on 17 January 2001, the short messages 
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that reached 7 million and mass demonstrations in a week led to his resignation (Shirk, 2011: 

1). 

Literature Review 

In the first decade of the 2000s, social networks such as Facebook and Twitter came 

into people’s lives. Considering the 2009 Twitter Revolution (Iranian Green Movement) in Iran, 

the Outraged Movement (Los Indignados) in Spain in 2010-2011, the Jasmine Revolution in 

Tunisia, the Facebook Revolution in Egypt, the civil war and its aftermath in Libya, shortly the 

mass movements that were experienced in the Arabian Peninsula and occupy movements that 

spread like an epidemic to the whole world in this process, it is seen that social media users are 

closely related to these revolutions (Chen, 2013: 594).   

The Iranian Green Movement which may be traced back to 2009 may be considered to 

be a pioneering example of today’s mass movements supported by social media. The public 

opinion that there was fraud and cheating in the presidential elections dated 12 June 2009 led 

to the largest protests that were seen in Iran since the 1979 Islamic Revolution. Connecting this 

movement to what the media called as a Twitter Revolution, considering that the number of 

Twitter users in the country was then 0.027% of the country’s population by 19,235, was seen 

as an exaggeration (Evgeny, 2011: 15). However, it is seen that this issue has changed in late 

2017 in terms of numbers of users and internet accessibility. 

The Green Movement that was suppressed by the government by excessive force was 

rejuvenated in late 2017. The protests, which started against the problems in the country such 

as high cost of living, unemployment and corruption in December 2017 and turned into anti-

regime demonstrations in a short time, spread to several cities such as Tehran, Kermanshah, 

Sanandij, Zanjan, Shiraz, Qom, Ahvaz, Zahedan, Arak and Khorramabad (www.aljazeera.com, 

Date Accessed: 20.11.2018). These protests came to the fore after American President Trump 

tweeted the following on 30 December 2017: “Many reports of peaceful protests by Iranian 

citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund 

terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express 

themselves. The world is watching!” (www.latimes.com, Date Accessed: 23.11.2018). After 

the start of these events in Iran, the Minister of Communication and Telecommunication sent a 

direct message to the CEO of Telegram, which was the most active social media platform in 

Iran with 40 million active users then as “A telegram channel encouraging hateful conduct, use 

of Molotov cocktails, armed uprisings, and social unrest,” and Telegram was banned later 

(www.techcrunch.com, Date Accessed: 20.11.2018). This situation is another example, in the 

formation, mobilization and crowding of mass movements today. Social media platforms are 
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used effectively, and in cases that cannot be controlled by authoritarian governments, they are 

blocked.  

Friedman (2000: 66-68) stated that, by the democratization of information, it is now a 

matter of the past for governments to hide information from the people they serve and argued 

that, in a sense, this may serve the improvement of human rights and freedoms and become the 

voice of the voiceless against tyrannical governments. In a different perspective, it may also be 

claimed that these freedoms reinforce the power of underlying governmental forces by 

providing platforms that are virtual just like social media. Szajkowski, who commented on 

social media in terms of mass movements, defined social media as an element that provides a 

basis for mass movements, mobilizes reluctant masses in a spiral of silence and has become a 

hope for such masses (Szajkowski, 2017: 420-421). The concept of spiral of silence used by 

Szajkowski (2017) was coined for the first time in 1960s and turned into the Spiral of Silence 

Theory by Western German sociologist E. Noelle-Neumann in 1974. Noelle-Neumann 

expressed the main assumptions and hypotheses of her theory as the following: While behaviors 

and thoughts that are not approved by the society may be directed by the majority towards the 

minority as a punishment involving isolation, minorities may also sometimes create a spiral of 

silence over the majority by utilizing mass communication tools (Neumann, 1974: 45). 

The essence of this theory includes the following principles (Roessing, 2014: 2-3): 

● People are afraid of social isolation and segregation,

● In the society, people observe opinions and behaviors that they could comfortably

and freely express and display,

● They refrain from expressing their opinions when there is decreasing support for

these opinions in the society,

● As the number of those who support unsupported thoughts, opinions and acts

decreases, the frequency of observing these in the society also decreases.

The theory focuses on the entrapment of people/masses in a spiral of silence with an 

approach of ‘wait and see’ by becoming silent in an environment where alternatives are 

oppressed or annihilated, ignored or prevented from appearing on screens. In this case, as 

especially the undecided masses that are known as the silent majority are not aware of their 

own power, they resort to accept the opinions that are presented in the media as the dominant 

opinion and form their beliefs and attitudes accordingly (Gölbaşı, 2010: 70-73). One of the 

outputs of this study will be the interpretation of the analysis of the Twitter posts that are subject 

to this work in the framework of the spiral of silence theory. 
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Methodology 

The main problem of the topic involves investigating how the Iranian mass movements 

that occurred in early January 2018 on the Twitter platform as a social medium by people in 

different geographies and cultural structures, which main topics and sub-topics the reactions to 

these mass movements gathered and interpretation of the results within the framework of the 

spiral of silence theory. 

The population of the study included tweets in English with the purpose of investigating 

the similar and/or different aspects of the reactions of people from different geographies to the 

Iranian Mass Movement in a certain time interval. In this context, it was aimed to define data 

by content analysis and report similar data by gathering them under certain concepts and 

themes, and the design was planned as a case study. Firstly, as a result of the observations made 

on the tweets about the mass movements in Iran, tweets that were shared with the hashtag 

#IranProtests, which was highly popular, were derived from the website www.twitonomy.com 

and analyzed. Among the 9229 multilingual messages with the hashtag #IranProtests that were 

sent on the dates of 3, 4 and 7 January where account activity increased, only 4421 messages 

in English were included in the analysis. All analyzed data generated on Twitter obtained, via 

a third party application Twitonomy, which is an analytical software application provides 

simple yet powerful insights and features and allows monitoring online activity to produces 

descriptive statistics. 
During the analysis of the contents of the messages, the study utilized the content 

analysis coding table created and used by one of the authors, Tayfun Yücesoy, in his doctoral 

dissertation (Yücesoy, 2017: Appendix 2). The formation of the code table and it’s accuracy 

verified by two different and independent academics during the phase of dissertation. 

Each of the 4421 aforementioned tweets were categorized under 9 main topics. 73 sub-

topics were then defined under these topics, and each message was analyzed based on 82 

different criteria.  

While determining the topics and sub-topics of the messages based on the code 

expansion table, the content of the text, the profile of the user and the weight, effectiveness and 

priority of the message were considered.  

The image and video links in the code expansion table that was prepared for each 

message were not included in the content analysis, but these images and videos were taken into 

account as an extension of the text for coding the message on the table accurately. 

Although the study was carried out by taking qualitative analysis as a basis, frequency 

and percentage values are also included in the results for the purpose of following a 
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comprehensive approach. 

During topical/thematic coding, whether or not the data under the topics that emerged 

constituted a meaningful entity was examined, and attention was paid to have the emerged 

topics/themes explain the data that were collected in the study in a meaningful way. In 

summary, it was aimed to make sure that the topics constituted a meaningful whole while being 

different from each other. At the stage of interpreting the findings, the classification and the 

data gathered under themes were interpreted by connection to each other and other topics. 

Besides what is stated above, the limitations that were encountered in the beginning of 

and during the research process are included below: 

● While analyzing the tweets that were sent in dozens of different languages, the

study included only the tweets that were sent in English, which is considered an international 

language. 

● The main difficulty in the analysis of the texts of the tweets that were sent was

that a single sentence could be related to multiple categories of analysis. It was considered that 

including one tweet in more than one category could prevent an objective approach. At this 

point, inclusion of the tweet in only one category by considering the previous tweets of the user 

profile was accepted as a limitation. 

● While determining the daily cross-sections of the messages, the dates of 3, 4 and

7 January were selected by assessing two different criteria as the intensity of mass movement 

and the intensity of posting, but another limitation was that the technical infrastructure of the 

website www.twitonomy.com does not allow choosing a desired time interval. Due to the 

limitation of third party application Twittonomy, time period of two hours selected randomly 

in determined day. 

● The days that were determined by considering the intensity of Tweet flows and

the high numbers of messages sent in this intensity were limited to a time period of 2 hours. 

● Another limitation was that it was not possible to collect demographic

information (age, gender, educational level, ethnicity) while analyzing the contents of the 

messages sent by individuals in the virtual environment. 

Analysis 

Considering the main tweet topic distribution table presented below, it may be seen that, 

among the 4421 messages, the most frequently included contents were regarding sharing of 

personal agenda, comments and explanations by 39.33%, while the least frequently included 
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topic was economics by 0.27%. The tweets about personal agenda, comments and explanations 

were related to messages on reform, mass movement and revolution by 25.9% messages on 

assembly, marching and demonstration by 14.95%.  

Message Table Based on the Main Topics CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL % 

Assembly, marching, demonstration K-1 252 260 149 661 14,95 

Personal agenda, comments, explanations K-2 729 529 481 1739 39,33 

Help K-3 46 145 166 357 8,08 

Reform, mass movement, revolution K-4 326 439 380 1145 25,90 

Leader K-5 4 47 120 171 3,87 

Security K-6 14 49 10 73 1,65 

Human Rights K-7 12 40 82 134 3,03 

Economics K-8 1 11 12 0,27 

Censorship K-9 24 53 52 129 2,92 

TOTAL 1408 1573 1440 4421 100,00 

Table 1: Message Distribution Table Based on the Main Topics (K) 

The topics of messages denoted as K-2, K-4 and K-1 constituted the majority of all 

messages by 80.18% and included a total of 3545 messages. These were followed by messages 

related to help by 8.08%. Among all the messages, those related to dissatisfaction with the 

leader had an approximate ratio of 3.87%. 

One of the most important issues in personal perceptions in mass movements, K-6 that 

represents security was found to have very a low prevalence among the statements in the tweets 

as 1.65%. Similarly, K-7 human rights and K-9 censorship issues had a very small place in the 

message traffic by 3.03% and 2.92% respectively. As this issue may be expressed as that power-

based pressure is not noticed in continuing mass movements, it may also be understood as that 

the sources of the messages that were sent did not notice these issues due to the place they were 

physically located in (abroad, outside the place of the event). However, when these issues are 

examined alongside the sub-topics of the topic K-1 corresponding to assembly, marching and 

demonstration, namely K-1-3 conflict reporting, usage of tear gas (0.48%), K-1-4 road 

blockage, prevention/restriction of movement (0%), K-1-5 injury and death reporting (0.52%), 
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K-1-6 assault, physical violence, torture and arrest (0.36%), it may be stated that the results

were in favor of the inference that power-based pressure is not noticed in continuing mass

movements.
Chart 1: Message Chart Based on the Main Topics (K) 

Considering especially the Occupy Movements and the mass movements in the Arab 

Spring all around the world in the last decade, while the problem that is experienced is stated 

to be economics-based, it was a result worth noting that the topic of economics was the least 

frequently included topic in the contents of the messages. Although the share of economics in 

the ecosystem where mass movements take place was discussed, it was seen that this was not 

supported by the data collected from the messages. 

Analysis of the Messages Within Their Own Sub-Categories 

Assembly, Marching, Demonstration (K-1): The messages on reporting these 

activities constituted 14.95% of all messages with 661 tweets, while the vast majority of the K-

1 main topic included K-1-1 reporting on assemble, marching and square activities and K-1-2 

news about square, field, park and assembly place by 89.11% in total. 

Assembly, Marching, Demonstration (K-1) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL 
MESSAGE 

K-1
%

TOTAL 
% 

Reporting on assembly, marching, square 
activities, sharing first response information K-1-1 7 11 6 24 3,63 0,54 

News about square, field, park and assembly 
place K-1-2 208 230 127 565 85,4

8 12,78 

Reporting on conflict, assault, usage of tear 
gas K-1-3 15 5 1 21 3,18 0,48 

Road blockage, obstruction, restriction of 
movement K-1-4 0,00 0,00 

Reporting on injuries and deaths K-1-5 3 12 8 23 3,48 0,52 

Assault, physical violence, torture, arrest K-1-6 15 1 16 2,42 0,36 

Participation announcements K-1-7 4 7 11 1,66 0,25 

Protesting marching, assembly and 
demonstration K-1-8 1 1 0,15 0,02 

TOTAL 252 260 149 661 100 14,95 

Table 2: Sub-Topic Distribution Table (K-1): Assembly, Marching, Demonstration 

Moreover, among these 661 messages, there were smaller ratios of those about K-1-3 

Conflict reporting, usage of tear gas (3.18%), K-1-4 Road blockage, obstruction/restriction of 

movement (0%), K-1-5 Reporting on injuries and deaths (3.48%), K-1-6 Assault, physical 

violence, torture and arrest (2.42%), and participation announcements (1.66%). Considering all 

the messages, it is seen that the issues that were observed here were in parallel with the low 
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ratio that was determined regarding security. 

 Chart 2: Sub-Topic Distribution Table (K-1): Assembly, Marching, Demonstration 

Personal Agenda, Comments, Explanations (K-2): this category covered the highest 

number of posts among all messages by 39.33%. Among the 1739 messages in the K-2 

category, the prominent titles were K-2-5 Sharing information by 29.5%, K-2-3 Interpreting, 

analyzing current affairs by 26.97% and K-2-2 Sharing news about current affairs by 22.08%. 

Personal Agenda, Comment, 
Explanation (K-2) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-2

%
TOTAL 

% 
Wishes, expectations and 
demands  K-2-1 24 6 7 37 2,13 0,84 

Sharing news on current affairs K-2-2 166 128 90 384 22,08 8,69 

Interpreting, analyzing current 
affairs K-2-3 164 185 120 469 26,97 10,61 

Thanks, celebrations K-2-4 32 6 11 49 2,82 1,11 

Sharing information K-2-5 283 96 134 513 29,50 11,60 

Revelation of own (ethnic, 
religious, sexual) identity K-2-6 30 25 5 60 3,45 1,36 

Addressing a certain person K-2-7 19 68 51 138 7,94 3,12 

Protesting the Government and 
State Forces K-2-8 7 6 59 72 4,14 1,63 

Protesting a political leader K-2-9 4 6 4 14 0,81 0,32 

Criticizing, protesting the global 
economic system K-2-10 3 3 0,17 0,07 

TOTAL 729 529 481 1739 100,00 39,33 

Table 3: Sub-Topic Distribution Table (K-2): Personal Agenda, Comments, Explanations 

These three categories mentioned above constituted 30.89% of the 4421 messages. 

These were followed from the most prevalent to the least by K-2-7 Addressing a certain person 

by 7.94%, K-2-8 Protesting the government and state forces by 4.14%, K-2-6 Revelation of 
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own identity by 3.45%, K-2-4 Thanks, celebrations by 2.82%, K-2-1 Wishes, expectations and 

demands by 2.13%, K-2-9 Protesting a political leader by 0.81% and K-2-10 Criticizing the 

global economic system by 0.17%. 

Chart 3: Sub-Topic Distribution Chart (K-2) Personal Agenda, Comment, Explanation 

The sub-topic of K-2-10 Criticizing the global economic system was in parallel with the 

topic of K-8 Economics, while it had a ratio of 0.07% in the overall distribution and 0.17% in 

its own main topic. These ratios are an example of how little economics is discussed in 

individual reactions regarding mass movements. Similarly, protesting a political leader had a 

ratio of 0.32% among all messages and 0.82% among its own main topic with 14 messages. 

This low ratio suggests that, although social media is far from a centralized structure, as 

opposed to its freedom of access provided to users, the messages were not towards criticizing 

the political authority. 

Help (K-3): This category had the fourth highest number of messages among all by 

8.08%. Among the 357 messages in the K-3 category, the sub-topics from the most prevalent 

to the least were K-3-7 Help request from social media by 47.9%, K-3-5 General help request 

by 17.65% and K-3-6 Help request from the USA by 16.53%. 

Help (K-3) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-3
%

TOTAL 
% 

Help for assemble, demonstration, 
marching activities K-3-1 4 1 5 1,40 0,11 

Help request from the UN K-3-2 37 37 10,3
6 0,84 

Help request from other countries K-3-3 5 7 1 13 3,64 0,29 

Protesting help K-3-5

General help request K-3-4 17 17 29 63 17,6
5 1,43 
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Help request from the USA K-3-5 12 24 23 59 16,5
3 1,33 

Help request from international 
media K-3-6 1 7 1 9 2,52 0,20 

Help request from social media K-3-7 7 90 74 171 47,9
0 3,87 

TOTAL 46 145 166 357 100,
00 8,08 

Table 4: Sub-Topic Distribution Table (K-3): Help 

The three categories mentioned above constituted 82.08% of the 357 messages. These 

were followed from the most prevalent to the least by K-3-2 Help request from the UN by 

10.36%, K-3-3 Help request from other countries by 3.64%, K-3-6 Help request from 

international media by 2.52% and K-3-1 Help for assembly, demonstration, marching activities 

by 1.4%, while there was no message regarding K-3-4 Protesting help. 

The most striking result in this category was that requesting help from international 

media (K-3-6) had a ratio of only 2.52%, while usage of social media for achieving the visibility 

and support of mass movements and for help purposes (K-3-7) had the highest ratio of messages 

by 47.9%. This may be explained as an indicator of the need of the mass movement that formed 

on social media to transform into real masses with the help of virtual press.  

 Chart 4: Sub-Topic Distribution Chart (K-3) Help 

It may also be argued that, topically, the messages sent by the US President Donald 

Trump corresponded to the opposition views that resonated with the mass movements in the 

help category. Moreover, the total ratio of help requested from international organizations, 

media and states was found as 31.05%. This may be interpreted as an indication of expectations 

for other states and organizations for overcoming the lack of self-esteem and hesitation felt 

against the hegemonic elements controlled by the state against the mass movement. 

Reform, Mass Movement, Revolution (K-4): This category held the second most 

prominent place in all messages with 1145 messages in it and 25.9%.  
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Reform, Mass Movement, Revolution 
(K-4) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-4

%
TOTAL 

Sharing news on current affairs K-4-1 190 284 154 628 54,85 14,20 

Rebellion, revolt K-4-2 8 118 126 11,00 2,85 

Reform demands K-4-3 2 4 4 10 0,87 0,23 

Formation and success of regime 
change, government change, revolution K-4-4

Support for mass movement K-4-5 123 124 101 348 30,39 7,87 

Opposing, criticizing, protesting mass 
movement K-4-6 11 16 3 30 2,62 0,68 

Formation of flow of refugees K-4-7

Protesting elections K-4-8

Banning, criticizing corrupted 
politicians, negative statements K-4-9 3 3 0,26 0,07 

TOTAL 326 439 380 1145 100,00 25,90 

Table 5: Sub-Topic Distribution Table (K-4): Reform, Mass Movement, Revolution  

The prominent sub-topics in the K-4 category in the 1145 messages were K-4-1 Sharing 

news on current affairs by 54.85%, K-4-5 Support for mass movement by 30.39% and K-4-2 

Rebellion, revolt by 11%. These three sub-topics constituted 24.92% of all 4421 messages. 

These were followed from the most prevalent to the least by K-4-6 Opposing, criticizing, 

protesting mass movement by 2.62%, K-4-3 Reform demands by 0.87% and K-4-9 Banning, 

criticizing corrupted politicians, negative statements by 0.26%. There were no messages that 

corresponded to the sub-topics K-4-4 Formation of success of regime change, government 

change, revolution, K-4-7 Formation of flow of refugees or K-4-8 Protesting elections. 

Chart 5: Sub-Topic Distribution Chart (K-4) Reform, Mass Movement, Revolution 

Leader (K-5): This category covered 3.87% of all messages. 
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Leader  (K-5) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-5
%

TOTAL 
% 

Positive comments on political 
leader K-5-1 1 1 0,58 0,02 

Negative comments on political 
leader K-5-2 1 36 12 49 28,65 1,11 

Positive comments on military 
leader K-5-3 1 1 0,58 0,02 

Comments on the families of 
political/military leader K-5-4

Demand for overthrowing political 
leader K-5-5

Addressing political leader K-5-6 24 24 14,04 0,54 

Freezing the bank accounts of 
leader K-5-7

Comments on leader – neutral K-5-8 1 56 57 33,33 1,29 

Leader’s own statements K-5-9 1 10 28 39 22,81 0,88 

TOTAL 4 47 120 171 100,0
0 3,87 

Table 6: Sub-Topic Distribution Table (K-5): Leader 

The prominent sub-topics in the K-5 category which included 171 messages were K-5-

8 Comments on leader – neutral by 33.33%, K-5-2 Negative comments on political leader by 

28.65% and K-5-9 Leader’s own statements by 22.81%. While these three sub-topics 

constituted 84.79% of the 171 messages, they represented 3.28% of all 4421 messages.  

Chart 6: Sub-Topic Distribution Chart (K-5):  Leader 

These were followed by K-5-6 Addressing political leader by 14.04% and K-5-1 

Positive comments on political leader by 0.58%. There were no messages in the sub-topics of 

K-5-4 Comments on the families of political/military leader or K-5-5 Demand for overthrowing

political leader.
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Security (K-6): This category had the second smallest share in all messages with 73 

messages and a ratio of 1.65%.  

Security (K-6) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-6
%

TOTAL 
% 

Sharing activities of security 
(police/gendarmery) forces K-6-1 4 5 5 14 19,18 0,32 

Sharing military intervention K-6-2 1 1 1,37 0,02 

Requesting UN intervention K-6-3

Requesting intervention of other 
countries K-6-4 1 1 1,37 0,02 

Report on conflict / assault K-6-5 3 3 4,11 0,07 

Reports on road blockage, obstruction, 
restriction of movement, withholding 
prior permission 

K-6-6

Protesting security forces K-6-7 4 4 5,48 0,09 

US intervention K-6-8

Criticizing, refusing interventions K-6-9 2 39 5 46 63,01 1,04 

Personal security measures K-6-10

Explosion, fire K-6-11 4 4 5,48 0,09 

 TOTAL 14 49 10 73 100,00 1,65 

Table 7: Sub-Topic Distribution Table (K-6): Security 

Among the 73 messages in the K-6 category, the prominent sub-topics were K-6-9 

Criticizing, refusing interventions by 63,01%, K-6-1 Sharing activities of security forces by 

19.18% and K-6-11 Explosion, fire by 5.48%. 

Chart 7: Sub-Topic Distribution Chart (K-6) Security 

These three sub-topics constituted 87.7% of the 73 messages and 1.45% of all 4421 

messages. These were followed by K-6-5 Report on conflict / assault by 4.1% and K-6-2 

Sharing military intervention and K-6-4 Requesting intervention of other countries by 1.4% 
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each. There were no messages that corresponded to the sub-topics of K-6-6 Road blockage, 

obstruction and restriction of movement, K-6-8 Requesting US intervention. 

Human Rights (K-7): It is seen that this category covered 134 posts and 3.03% among 

all messages. 

Human Rights (K-7) CODE 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-7
%

TOTAL 
% 

Report on looting activities K-7-1

Report on injury K-7-2

Report on death K-7-3 1 37 9 47 35,07 1,06 

Arrest K-7-4 6 3 73 82 61,19 1,85 
Assault/Physical 
Violence/Torture K-7-5 2 2 1,49 0,05 

Massacre or attack K-7-6

Evacuation of citizens of certain 
countries K-7-7 3 3 2,24 0,07 

 TOTAL 12 40 82 134 100,00 3,03 

Table 8: Sub-Topic Distribution Table (K-7): Human Rights 

The prominent sub-topics in the K-7 category which included 134 messages were K-7-

4 Arrest by 61.19% with 82 messages, K-7-3 Report on death by 35.07% and 47 messages and 

K-7-7 Evacuation of citizens of certain countries by 2.24% and 3 messages.

Chart 8: Sub-Topic Distribution Chart (K-7): Human Rights 
These three categories constituted 132 messages and 2.98% in the 4421 messages in 

total. These were followed by K-7-5 Assault, Physical Violence and Torture by 1.49%. There 

were no messages under the sub-categories of K-7-1 Report on looting activities, K-7-2 Report 

on injury or K-7-6 Massacre or attack. 
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Economics (K-8): There were 12 messages in this category which constituted only 

0.27% of all messages. 

Economics (K-8) 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-8
%

TOTAL 
% 

Statements of poverty K-8-1 0 0,00 

Financial crisis K-8-2 4 4 33,33 0,09 

Anger towards WS bankers K-8-3

Natural resources – acquiring 
petrol K-8-4

Petrol prices K-8-5

Unjust taxing K-8-6 1 1 8,33 0,02 

Unjust tax distribution K-8-7 7 7 58,33 0,16 

TOTAL 1 11 0 12 100,00 0,27 

Table 9: Sub-Topic Distribution Table (K-8): Economics 

Among the 12 messages in the K-8 category, the prominent sub-topics were K-8-7 

Unjust tax distribution by 58.33% and 7 messages, K-8-2 Financial crisis by 33.33% and 4 

messages and K-8-6 Unjust taxing by 8.33% and 1 message. 

Chart 9: Sub-Topic Distribution Chart (K-8) Economics 

Considering the table and plot on the messages that were shared about economics, 

although there is the idea that the economic reasons are in the basis of all mass movements, the 

number of messages on this issue within the message traffic had the lowest share among all 

messages.  

Censorship (K-9): Among all the messages, this category covered 129 messages by 

2.92%. 
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Censorship (K-9) 3 JAN 4 JAN 7 JAN TOTAL K-9
%

TOTAL 
% 

Internet restrictions, throttling K-9-1 16 25 25 66 51,16 1,49 

Social media blockage, ban K-9-2

Television censorship K-9-3

Press censorship, media 
censorship K-9-4 8 28 27 63 48,84 1,43 

TOTAL 24 53 52 129 100,00 2,92 

Table 10: Sub-Topic Distribution Table (K-9): Censorship 

The prominent sub-topics in the K-9 category which included 129 messages were K-9-

1 Internet restrictions, throttling by 51.16% with 66 messages and K9-4 Press and media 

censorship by 48.84% and 63 messages. 

Chart 10: Sub-Topic Distribution Chart (K-9): Censorship 
There were no messages under the sub-topics of K-9-2 Social media blockage, ban or 

K-9-3 Television censorship.

Discussion and Conclusion 

As mentioned before, there is a general acceptance that the mass movements that are 

experienced in this century could not occur without the internet, and the visibility of such 

activities is a reflection of the communications infrastructure. Castells (2013) stated that, 

although real life is filled with fear regarding the establishment of the confidence for the 

formation of mass movements, change may be achieved via overcoming this fear by gathering 

in the internet environment. If the mass movements in Iran that occurred in late 2017 and early 

2018 are considered in this context, while it is seen that social media acted as a catalyst in the 

realization of these events, it is difficult to argue that people overcome their real-life fears 

completely on the internet. When this situation was analyzed based on the messages that were 

categorized, the following findings were obtained. 

In the topic of news on assembly, marching, demonstration (K-1), most of the messages 

were related to sharing news stories, while personal comments were not included. Additionally, 
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the low rate of messages related to reporting arrests, violence or conflicts at squares was similar 

to the low rate in the category of security (K-6). 

Considering the number and ratio of the messages that fell under the topic of personal 

agenda, comments and explanations (K-2) (1739 messages / 39.33%), interpreting the current 

affairs (K-2-3) had a share of only 27% under this topic and 10.6% in all messages. It may be 

argued that this ratio is one that is low enough to provoke thoughts for masses that really want 

reform. Additionally, the total ratio of post under this topic in general about protesting against 

the government, state forces and political readers was lower than 2%. This does not reflect the 

slogans and comments in the international mainstream media. 

Considering the messages on the topic of help (K-3), the tweets of the US President 

Trump that supported the Iranian public were unrequited. The finding that only 1.33% of all 

messages requested help from the USA may be interpreted as an indication that the USA is 

perceived as the biggest enemy for both the political power and the society. 

Considering the topic of reform, mass movement and revolution (K-4) which would be 

expected to include the highest numbers of messages, individuals whose messages were 

included in this category expressed their demands for reform by 0.87%, while there were no 

messages about regime change. Instead, it is seen that sharing news about the current affairs 

was preferred. It may be considered that this could pose less legal risks for individuals. 

Regarding leaders (K-5), the rate of directly criticizing leaders with their names was 

very low. It may be thought that users avoided negative expressions about leaders. 

In terms of security (K-6), the finding that the messages about requesting support from 

another state or organization and intervention on the events were few agreed with the ratios in 

the topic of help (K-3). This may be interpreted in two different ways in general. First of these 

is the need and desire of the Iranian public to solve issues with their own efforts, which seems 

highly unlikely considering the presence of an oppressive regime. The other may be the belief 

that requesting help from another country or organization could constitute a serious crime and 

harm the individual. 

While the ratio of 3.03% covered by messages related to human rights (K-7) may lead 

one to think everyone could freely express anything they want, the number of these messages 

does not reflect the number of arrested, injured or dead protesters. 

The number of messages related to economics (K-8) was surprisingly low in contrast to 

studies that emphasized high food prices, difficulty in living conditions, high levels of living 

expenses, etc. among the reasons for the Arab Spring such as Ciezadlo (2011)’s “Let Them Eat 

Bread: How Food Subsidies Prevent (and Provoke) Revolutions in the Middle East,” Johnstone 
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and Mazo (2011)’s “Global Warming and the Arab Spring, Survival Global Politics and 

Strategy,” Dodge (2012)’s “Conclusion: the Middle East After the Arab Spring” and Adeel 

Malik and Bassem Awadallah (2011)’s “the Economics of the Arab Spring,” as well as insights 

of several academics and their reflections in the mainstream media. 

The most striking finding about the messages related to censorship (K-9) was that even 

the prohibition of Telegram, which had the highest share in the country with 40 million users, 

was not reflected in the messages. 

Contrary to the findings of this study, the views of the Iranian public on these events 

and the start of these events in Western media were explained by unemployment, increased 

prices, corruption and compulsory hijab for women according to Bengali and Mostaghim 

(2018) (www.latimes.com, Date Accessed: 23.11.2018), inadequate inspection of economic 

institutions and lack of state guarantee according to Cunningham and Mufson (2018) 

(www.washingtonpost.com, Date Accessed: 21.11.2018) and dissatisfaction with inadequate 

government by leaders according to Dehghan (2017) (protesters taking down large banners 

depicting the Ayatollah’s image) (www.theguardian.com, Date Accessed: 24.11.2018). These 

issues were expressed in squares where the protests took place as “Death to the dictator,” “Death 

to (Hassan) Rouhani,” “Don’t be afraid, we are all together,” “Forget about Syria, think about 

us,” “Not Gaza, nor Lebanon, my life for Iran.” (www.thehill.com, Date Accessed: 06.11.2018). 

However, when the slogans related to these topics were compared to the Twitter 

message analyses here, it was seen that the messages about dissatisfaction with, hate against 

and criticism of leaders (K-5) had a ratio of 1.65%, those related to security (K-6) had a ratio 

of 1.65%, those related to economics (K-8) had a ratio of only 0.27%, and the messages related 

to censorship (K-9) had a ratio of 2.92%. The number of messages related to these topics 

constituted only 225 of the 4421 messages, namely 5.08% of all messages. This may clearly be 

explained as that the slogans and statements in real spaces and those in the virtual environment 

do not overlap, and a spiral of silence has formed. 

It is undeniable that the main issue which pushes individuals into a spiral of silence is 

that checking the IP numbers of senders and receivers in heterogenous systems such as the 

internet and social network platforms is possible with various simple methods for not only states 

but also companies. Past mass movements showed us that, when states demanded the Internet 

Protocol (IP) numbers of those who supported mass movements from social media companies 

and were rejected, they tried to take precautions like blocking access to such platforms or 

throttling internet speeds in order to prevent spreading these movements further and reduce the 

interest in the international public, and ultimately, they cut off the internet all together. 
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Considering issues from this perspective, the internet and social media constitute a means that 

is provided to the individual directly by the state and controlled partly by the state. Not only 

reaching the individual directly via IP addresses, but also control, restriction, observation and 

recording on their content directly or indirectly through the topics discussed on the internet may 

lead the individual to feel weak and helpless against the mechanism of the state. This results in 

the emergence of a spiral of silence. 

Likewise, Marcuse (2007: 5-11) also stated that, while technological developments 

allowed government regimes to become totalitarian regimes, they also provided a stricter 

inspection mechanism in favor of social groups. Moreover, the New Yorker columnist, 

Malcolm Gladwell (2010) argued that, despite the incredible opportunities the internet provides 

for the individual, it rarely formed strong interindividual connections for acts that carried high 

risks, while Harlow and Guo (2014: 475) asserted that the opportunities provided by the internet 

were inadequate for social change due to its limitations. As the internet emerged out of military 

needs, it may be easier to explain spirals of silence considering that security forces use social 

media just as much as dissident citizens do. It is observed based on these basic approaches that, 

the expression of the social dissatisfaction in Iran that has lasted since the past until today has 

been more clearly pronounced in real squares rather than the internet. In summary, in the case 

of Iran, it is seen that social media is not able to provide a safe environment for individuals to 

freely express their opinions. It is observed that, rather than being platforms where spirals of 

silence may be lifted, online environments create new spirals of silence for minorities and 

majorities in different forms. 
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Siyasal Aktörlerin Korku İletilerini Bir İkna Aracı Olarak Kullanımı: 

2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri Üzerinden Bir İnceleme 

Kamuran DEĞER 

Kocaeli Üniversitesi 

İletişim Fakültesi 

Kocaeli 

Özet 

Çalışmada siyasal aktörlerin seçim kampanyası hedefleri doğrultusunda seçmen kitlesinin 
desteğini alabilmek için korkuları nasıl ürettiği ve medya üzerinden yayılımını nasıl 
gerçekleştirdikleri sorularının yanıtları aranmaktadır. Buna göre çalışmada korkunun kavramsal 
ve kuramsal çerçevesi ele alınırken, 2002, 2007 ve 2011 tarihlerinde Türkiye’nin siyasal, 
sosyokültürel ve ekonomik yapısıyla ilgili korkuları incelenmektedir. Çalışmada örneklem 
olarak 2002, 2007 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen genel seçimlerden bir ay önce siyasal 
aktörlerin seçim mitinglerinde yaptıkları konuşmalar Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman ve Taraf 
gazeteleri üzerinden içeriksel analiz yöntemiyle incelenmektedir. Araştırma sonrasında elde 
edilen veriler siyasal aktörlerin kitleleri ikna etmek için korkuyu önemli bir araç olarak 
kullandıklarını ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Korku, propaganda, siyasal iletişim, 2002, 2007, 2011 Genel Seçimleri, 

The Use of Fear Messages by Political Actors as a Persuasion Tool: 

An Examination on 2002, 2007 & 2011 General Elections 

Abstract 

In this study, the answers to the questions of what fear produces and how fear is spread through 
the media by the political actors are sought in order to get the support of the electoral masses in 
the election campaigns are looked into. The conceptual and theoretical framework of fear are 
discussed and fears about Turkey's political, socio-cultural and economic structures are 
examined in 2002, 2007, 2011 General Elections. Accordingly, the research includes the 
speeches of political actors in the general election meetings in 2002, 2007, 2011. The news 
including the meeting speeches on political pages of Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman and Taraf 
newspapers are examined through content analysis in the research. As a result the data obtained 
after the research reveals that political actors use fear as an important tool to convince the 
masses. 

Keywords: Fear, propaganda, political communication, 2002, 2007, 2011 General Elections 
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Giriş 

İnsanın güvende olma ihtiyacı korkunun en temel güdülerden biri olarak 

tanımlanmasına yol açar. Bu sebeple bazı insanlar güvenliğini tehlikeye sokan durumlardan 

korkar ve ondan kaçma eğilimi gösterirken, bazıları da korkularıyla mücadele içerisine girer ve 

korktukları nesneyi ortadan kaldırarak eski güvenliklerine kavuşmayı tercih ederler (Köknel, 

1995: 20). İnsanların ve toplumların yaşamlarını şekillendirebilen korku duygusunun bazı güç 

odaklarınca sistemli bir şekilde üretilmesi ve yönlendirilmesi tehlikeli bir boyut içermesi 

açısından önemlidir. Çünkü üretilen korkular sayesinde bireylerin düşünce, davranış ve 

değerleri kontrol altına alınabilir ve belirlenen hedefler doğrultusunda yönlendirilebilir.  

Bu doğrultuda bu çalışmada, siyasal aktörlerin kendi amaçları doğrultusunda insanların 

desteğini alabilmek ya da toplumsal denetimi sağlayabilmek için hangi korkuları, nasıl ürettiği 

ve medya üzerinden yayılımını nasıl gerçekleştirdiği sorularının yanıtlarının ortaya konulması 

amaçlanmaktadır. Çalışmada korku kavramsal ve kuramsal açıdan incelenirken, AKP’nin 

iktidarda olduğu 2002, 2007 ve 2011 tarihleri arasındaki süreçte toplumun yaşadığı başlıca 

siyasal, sosyokültürel ve ekonomik korkuların belirlenmesi hedeflenmektedir. İçerik analiziyle 

yapılan araştırmada 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri ’ne katılan siyasal parti liderlerinin 

seçmen kitlelerini ikna etmek için kullandıkları korkular niceliksel ve niteliksel açıdan ele 

alınmaktadır. Bu kapsamda siyasi liderlerin seçimlere bir ay kala gerçekleştirdikleri miting 

konuşmaları farklı yayın kimliklerine sahip olan ve geniş kitleler tarafından okunan Hürriyet, 

Cumhuriyet, Zaman ve Taraf gazeteleri üzerinden incelenmektedir. 

Korkunun Kavramsal Çerçevesi 

Korku bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu olarak tanımlanır (TDK, 

1998, s.1363). Diğer bir ifadeyle, dışarıdan gelen herhangi bir tehlikeye karşı verilen duygusal 

bir tepkidir. Dolayısıyla kaçma davranışını başlatan bir duygu olmasının yanı sıra nesnel bir 

tehlikeye karşı denge ve durumsal işlevi olan bir uyarılışı da içinde barındırır (Şenol, 2006: 

246). Krisnamurti, (2009: 17) belirsizliğin korku duygusunun oluşumuna zemin hazırladığını 

belirterek, korkuyu belirginlikten belirsizliğe doğru bir geçiş olarak yorumlamaktadır. 

Belirsizlik ve tehlike kavramlarına işaret eden bu tanımlamadan yola çıkıldığında, insanın 

belirli düşünce kalıpları doğrultusunda şekillendirdiği yaşantısında bildiği ve inandığı şeylerden 

koparılmaya çalışıldığı hissinin korku duygusunu doğurduğu söylenebilir.  

ABD eski başkanlarından Franklin D. Roosevelt “Asıl korkmamız gereken şey 

korkunun kendisidir” sözleri ile korku tepkisini harekete geçiren duyguların hayali 

tehlikelerden kaynaklandığına dikkat çekmiştir (Fossum, 1999: 8). Yaşama geçmemiş hayali 

bir dünyanın ürünü olarak insan beyninde yer alan korkuların belirli ölçülerin dışında yaşanması 
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ise hastalıklı bir durumu beraberinde getirir (Mannoni, 1992: 37). Bazen de postmodernist 

kuramsal yaklaşımcılardan biri olan Kristeva’nın (2004: 55) ifadesiyle, başlangıçta biyo-itkisel 

bir dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan korkular, zaman içinde kendini farklı nesneler 

üzerinden yansıtan mantıksal bir oluşum haline gelebilir. Bu durumda başlangıçta soyut halde 

olan korkunun, nesneler üzerindeki ikameti ile somut hale dönüşerek gerçek yaşamda kendine 

yer edindiği söylenebilir. 

İletişim Bilimleri Perspektifinden Kuramsal Yaklaşımlar 

İnsan davranışlarını güdülemede önemli bir etkiye sahip olan korkunun yapısı ve işleyişi 

siyasal iletişim yöntemlerinden “propaganda”, diğer isimleriyle “sihirli mermi”, “şırınga” ya da 

“deri altı mermi” kuramı ile açıklanabilir. Kamuoyunu etkileme yöntemlerinden biri olan 

propaganda, sözcük anlamıyla dağıtmak, yaymak kökeninden türetilmiştir. Ancak kavram, 

zaman içinde yalnızca dağıtma ve yayma anlamının sınırlarını aşarak yönlendirici bir nitelik 

kazanmış ve düşünce üzerinde baskı, onu yönlendirme ve ikna etme içeriğine sahip olmuştur 

(Özkök, 1985: 233). Bektaş’a göre (2000: 21) propaganda, kamuoyunu etkilemek için gerçek, 

yarı gerçek ya da yalan bilgiler yaymada simgeler aracılığıyla bireylerin, grupların inançlarını, 

tutumlarını ya da eylemlerini etkileme yönündeki sistemli gayretlerin tümüne verilen isimdir. 

Kitle iletişimin doğrusal bir süreç olarak işlediğini ileri sürenler arasında klasik olarak kabul 

edilen, “kim, kime, neyi, nerede, nasıl söylüyor” sorularını ortaya atan Harold D.Lasswell de 

propagandada kolektif tavırların oluşturulması için belirli simgelerin işlenmesi gerektiğini 

belirtir (Türkoğlu, 2004: 102). Bu anlamda ele alındığında, kitleleri ikna etmede etkili bir role 

sahip olan bireysel ve toplumsal korkuların propagandada kolektif tavır ve davranışların 

oluşumunda kullanılan simgelerden biri olduğu söylenebilir. 

Kitlelerin zihinlerini yönlendirmek için kullanılan propaganda tekniği, Lasswell 

tarafından edilgen izleyicilerin karşı karşıya kaldığı etkiyi tanımlamak için ‘şırınga’ ya da 

‘derialtı iğne’ olarak isimlendirilir (Maıgret, 2011: 78). Kurama göre insanlar kitle iletişim 

iletilerine karşı son derece zayıftırlar ve eğer ileti, hedefi vurursa arzulanan etki gerçekleşir 

(McQual, 1996: 184). Sihirli mermi belirli bir imajı ya da metaforu temsil eder ve nüfus içinde 

sadece hasta olanları bulup vurur. Metafora göre mermi, kalabalığa atılır; aynı düşüncede 

olanlar ve tarafsızlara zarar vermeden zigzaglar çizerek düşmanını ya da hedefi bulur. Siyasal 

kampanyalar açısından bakıldığında ise birçok kişide görülebilir bir etki yapmadan geçtiği, 

fakat siyasal yönelim arayan belirli azınlığın şimdiki gereksinimleriyle iletinin içeriği uyuştuğu 

zaman etkisinin ortaya çıktığı söylenebilir (Erdoğan ve Alemdar, 1990: 151-152).  

Seslendiği toplumdaki beklentilere denk düştüğü oranda işleyen propaganda tekniği 

kitle iletişim araçlarının gelişimi ile beraber kitleye yönelik bir dil haline gelmiştir. Günümüzde 
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propaganda, kitleleri etkilemek için siyasetçiler ve devlet adamları tarafından olumlu ya da 

olumsuz olmak üzere sıkça kullanılır olmuştur (Bektaş, 2002: 149). Siyasi odaklar kendi 

programlarına ya da projelerine halkın desteğini sağlayarak iktidarlarını meşrulaştırmak ya da 

siyasi kampanyalarında seçmen kitlelerinden destek alabilmek için en fazla tercih edilen 

iletişim yöntemlerinden biri olan propagandayı kullanırlar. Bu yaklaşım içinde, propaganda 

sürecinde hedef kitleleri ikna etmek amacıyla tercih edilen simgeler arasında korkuların 

çekiciliği önemli yer tutar.  Witte’nin (1991: 330) ifadesiyle geçerli ve önemli bir kişisel tehdit 

dile getirilerek, korku uyandıran ve ardından bu tehditle başa çıkmak için öneriler sunan ikna 

edici mesajlar yaşama geçirilir. 

Chomsky (1993: 51) totaliter bir devlet için sopa neyse demokrasi için de 

propagandanın aynı şeyi ifade ettiğini belirterek, siyasilerin başarısının politikalara destek 

kazanmanın yolunun kimsenin karşı duramayacağı ve kimsenin anlamını bilmediği 

propagandadan geçtiğine dikkat çeker. Öte yandan siyasi iktidarların kitlelerin yaratılan 

düşmanlardan korku duymaları sağlanarak harekete geçirildiğini ileri süren Chomsky, 

1930’larda Hitler Almanya’sında Yahudi ve Çingene korkusunun yanı sıra 1980’lerde Reagen 

yönetimindeki halkla ilişkilerin “Ruslar geliyor” korkusunu örnek olarak gösterir. George Bush 

döneminde ise bu korkuların yerini teröristler, uyuşturucu kaçakçıları, çılgın Araplar ve 

dünyayı fethedecek yeni Hitler olarak nitelendirilen Saddam Hüseyin’in aldığı görülür. Hayali 

canavarlar yaratılarak önce halk kontrol altına alınır, sonra da bu canavarlara karşı uluslararası 

çıkarların korunabilmesi için yeni politikalar yaşama geçirilir. Bu durumda Chomsky’nin 

yaklaşımı doğrultusunda ele alındığında siyasi odakların kendi amaçları için var ettikleri 

korkuların kitleler için yeni korkuların doğuşuna zemin hazırladığı varsayılabilir. Örneğin 

ABD’nin Ortadoğu’da yürüttüğü politikalar doğrultusunda bölgede yarattığı korkuların, zaman 

içinde ABD düşmanlığının beraberinde terör ve İslamofobi korkularına zemin hazırladığı 

söylenebilir. 

 Korku İletilerinin Kitle İletişim Araçları Üzerinden Yayılımı 

Toplumdaki hegemonyanın devamlılığı toplumsal güçlerin ideolojilerini yaşatma 

esasına dayalıdır. Bu nedenle ideolojinin insanların yaşamının bir parçası haline getirilmesinde 

toplumsal iletişim araçları olan kitle iletişim araçlarına önemli rol düşer. Aynı şekilde siyasal 

odaklarda kendi politik program ya da projelerine kamuoyundan destek sağlamak amacıyla 

ürettikleri korku içerikli iletilerini, haber metinleri üzerinden aktararak kendi iktidarlarının 

eylem alanını güçlendirmeyi hedeflerler. Bu aktarım sırasında yüksek psikolojik uyarılma 

eşiğinde oluşan korkunun çekiciliğini kullanan siyasal odaklar kitlelerin desteğini kazanmaya 

çalışırlar (Williams, 2012: 3).  
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Alver (2003: 210), toplumda iktidarın siyasi, ekonomik, askeri ve iletişim alanlarında 

güç sahibi olan ve düşüncelerini söylemleri aracılığıyla kamuoyunun gündemine yerleştiren 

kişiler tarafından uygulandığını ifade eder. Kendilerini ifade etme araçlarına daha az erişme 

olanağı olan söylem düşkünü olarak nitelendirilen güçsüz birey ve grupların genellikle 

söyleyecek bir şeyleri yoktur. Bu doğrultuda ele alındığında haber metinlerinde medya 

ürünlerini üreten ve onları dolaşıma sokanların bu ürünlere yükledikleri anlam ve bitmiş 

ürünleri tüketenlerin yani izleyicilerin anlamlandırması olmak üzere iki tür anlamdan 

bahsedilebilir  (Erdoğan ve Alemdar, 2010: 302). Siyasal iktidarların medya üzerinde 

egemenliği göz önünde bulundurulduğunda haberlerin anlamlandırma sürecinde ne kadar etkin 

bir güce sahip oldukları gerçeği üzerinde durulması gereken bir husustur. Çünkü propaganda 

modeline göre haberlerin çatısı yerleşik ayrıcalıkları destekleyen bir çerçevede sunulurken, her 

türlü tartışmayı sınırlayan ve birbiriyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletin yanı sıra şirketlerin 

çıkarlarına hizmet etmektedir (Chomsky, 1999: 23). Dolayısıyla medya profesyonelleri de güç 

odaklarının çıkarları doğrultusunda haberdeki söylemi inşa ederler. Bu süreçte medya 

profesyonelleri hangi olayların haberleştirileceğini kararlaştırırken bir yandan da haberlerin 

seçimini, fiziksel ve içeriksel özelliklerini de oluştururlar. Bu anlamda ele alındığında, medya 

profesyonelleri tarafından son şekli verilen haber metinleri gazetecilerin ve toplumdaki diğer 

egemenlerin söylemlerinin bir ürünü olarak görülebilir (Alver, 2003: 212). Bu kapsamda ele 

alındığında medya profesyonellerinin bazı güç odaklarının çıkarları doğrultusunda hazırlanan 

haber metinlerinde doğrudan ve dolaylı yoldan aktarılan korkular aracılığıyla söylem 

düşkünlerinin düşünce ve davranışlarını yönlendirdiği varsayılabilir. 

Örneğin İtalya’nın eski Başbakanı Berlusconi seçim kampanyasında İtalyan medyası 

üzerindeki kontrol gücünü kullanarak toplumsal korkuların oluşumu için gerekli koşulları 

yaratmıştır. Bu dönemle ilgili yapılan bilimsel araştırmalar, Berlusconi iktidarının yürüttüğü 

politikaların halk tarafından desteklenmesi için toplumsal suçların oluşturduğu korkuların 

medyadaki haber metinlerinde sıkça kullanıldığını ortaya koymaktadır. Öyle ki, bu süreçte 

manipüle edilen iletişim araştırmaları sonuçlarının medya metinlerinde yer almasından 

kaçınılmamıştır. Bu sayede haber metinlerinde yer alan suç oranlarıyla ilgili korkular 

aracılığıyla, kendi iktidarı döneminde halkın ihtiyaç duyduğu güven ortamını sağladıkları 

algısının oluşturulması hedeflenmiştir (Raggedda ve Muschert, 2011: 45). Öte yandan ABD’de 

yaşanan 9/11 saldırısı sonrasında medyadaki haberlerdeki korku içerikli iletilerin yoğun bir 

şekilde yer alması Amerikan toplumunda ‘terörizm’ ve ‘İslamofobi’nin yaşamı tehdit eden en 

büyük korkuların başında gelmesine zemin hazırlamıştır. Bu durum siyasal iktidarların 

politikalarının halk tarafından desteklenmesi için hayali bir düşman yaratılması ve insanların 

DEGER
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

75



korkularının harekete geçirilmesiyle açıklanabilir (Chomsky, 1999: 388). Nitekim bir zamanlar 

ABD medyasında komünizm korkusunu yansıtan haber metinleri bu kez İslamofobi ve terör 

ekseninde şekillenmeye başlamıştır. 

Araştırmanın Amacı, Objesi, Yöntemi 

Araştırmada siyasi parti liderlerinin kitleler üzerinde denetim mekanizması kurabilmek 

için hangi korkuları, nasıl kullandıkları sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bu kapsamda ele 

alındığında araştırmada 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri’nde siyasi parti liderlerinin 

seçmen kitlelerini ikna etmek için miting konuşmalarında kullandıkları korku iletileri ve bu 

iletilerin basındaki yansımalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. İçerik analizi yöntemiyle 

gerçekleştirilen inceleme farklı yayın kimliklerine sahip olan Hürriyet, Cumhuriyet ve Zaman 

ve Taraf gazetelerini kapsamaktadır. Buna göre araştırmada siyasal parti liderlerinin 2002, 2007 

ve 2011 Genel Seçim kampanyalarında ülkenin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarını içinde 

barındıran korkuları kullanarak kitlerin desteğini alma yoluna gittikleri yönündeki hipotezin 

doğru olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmaktadır. 

Elde Edilen Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde elde edilen verilerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi ve 

değerlendirilmesi yer almaktadır. Buna göre 2002, 2007 ve 20111 Genel Seçimleri’ndeki 

miting konuşmalarını içeren haberlerin yıllara göre dağılımı belirlenirken, iletiler siyasal, sosya 

kültürel ve ekonomik kategorilere ayrılmıştır.  

Siyasal korkular başlığı altında “koalisyon”, “12 Eylül öncesi”, “din”, “başörtüsü”, 

“imam hatipler ve Kuran kursları”, “laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet”, “iç ve dış düşmanlar”, 

“Kürt sorunu ve PKK”, “bölücülük”, “insan hakları ve özgürlükler” ile ilgili korku iletileri 

incelenirken, ekonomik korkular başlığı altında “işsizlik”, “enflasyon”, “zam”, “pahalılık”, 

“yoksulluk”, “yolsuzluk” ve “rüşvet”, soysa kültürel korkular başlığı altında ise “Türk 

toplumunun ahlak yapısının bozulma” ile ilgili korkular belirlenmektedir. 

Gazete 
Haberlerinin 
Yayınlandığı 
Yılları 

GAZETELER 

HÜRRİYET CUMHURİYET ZAMAN TARAF 

SAYI ORAN 
(%)

SAYI ORAN 
(%)

SAYI ORAN 
(%)

SAYI ORAN 

2002 Genel 
Seçimleri 

70 43 87 34 98 47 - - 

2007 Genel 
Seçimleri 

37 23 45 18 77 34 - - 

2011 Genel 
Seçimleri 

56 34 123 48 44 19 85 100 

TOPLAM 163 100 255 100 219 100 85 100 

Tablo1: 2002-2007-2011 Genel Seçimleri’ndeki gazete haberlerinin yıllara göre dağılımı 
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Tabloya göre 2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri ile ilgili en fazla haberin sırasıyla 

Cumhuriyet, Zaman, Hürriyet ve Taraf gazetelerinde yer aldığı anlaşılmaktadır. 

2002 Genel Seçimleri 
Korku 
İletilerinin 
İlişkili 
Olduğu 
Konular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.     OR. 
     (%) 

Siyasal 29 78 13 48 20 59 26 76 34 77 
Sosyokültürel - - - - - - - - - - 
Ekonomik 8 22 14 52 14 41 8 24 10 23 
Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 37 100 27 100 34 100 34 100 44 100 

Korku 
İletilerinin 
İlişkili 
Olduğu 
Konular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.    OR. 

      (%) 
SAY.      OR. 

      (%) 
SAY.     OR. 

    (%) 
SAY.      OR. 

       (%) 

Siyasal 7 41 10 100 22 35 5 100 
Sosyokültürel - - - - - - - - 
Ekonomik 10 59 - - 41 65 - - 
Diğer - - - - - - - - 
Toplam 17 100 10 100 63 100 5 100 

Tablo 2: Korku iletilerinin ilişkili olduğu konular 

Analiz kapsamında korku iletilerinin ilişkili olduğu konular “siyasal”, “sosyokültürel”, 

“ekonomik” değişkenlere göre incelenmiştir. Tabloda siyasal korkulara en fazla sırasıyla MHP, 

ANAP ardından SP, CHP, AKP, DYP, DSP, BBP ve DEHAP’ın kullandığı anlaşılmaktadır. 

Ekonomik korkuları ise en fazla CHP kullanırken, ANAP, DYP,  AKP, MHP, SP ve BBP’nin 

yakın oranlarda kullandığı anlaşılmaktadır. Tabloda 2002 Genel Seçimleri’nde siyasal 

partilerin sosyokültürel alandaki korku iletilerine ise rastlanılmamıştır. 

İletilerin 
İçeriği 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY.        OR. 
       (%) 

SAY.      OR. 
       (%) 

SAY.      OR. 
            (%) 

Pozitif - - - - 11 41 - - 2 5 
Negatif 37 100 25 100 16 59 32 100 39 95 
Toplam 37 100 25 100 27 100 32 100 41 100 

İletilerin 
İçeriği 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY. OR. 
       (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Pozitif - - 3 30 9 18 4 80 
Negatif 13 100 7 70 42 82 1 20 
Toplam 13 100 10 100 51 100 5 100 

Tablo 3: Korku iletilerinin içeriği 

Tabloya göre korku iletilerinin en fazla negatif içerik üzerinden verildiği 

anlaşılmaktadır. Buna göre pozitif içerikli korku iletilerini en fazla oranda sırasıyla AKP, CHP, 
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ardından DEHAP, DSP, MHP kullanırken, ANAP, DYP, SP ve BBP’nin pozitif içerikli korku 

iletilerini kullanmadığı anlaşılmaktadır. Negatif iletileri ise en fazla oranda sırasıyla CHP, 

MHP, ANAP, SP, ardından DYP, AKP, BBP, DSP ve DEHAP’ın kullandığı görülmektedir. 

Siyasal Korkular 
ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.   OR. 

   (%) 
SAY.   OR. 

  (%)  
SAY.   OR. 

   (%) 
SAY.   OR. 

   (%) 
SAY.    OR. 

    (%) 

Koalisyon Korkusu - - - - 2 8 1 4 2 5 
12 Eylül Öncesiyle 
İlgili Korkular 

- - - - 3 12 - - - - 

Dinle İlgili Korkular 7 24 3 18 2 8 - - - - 
Başörtüsüyle İlgili 
Korkular 

- - 2 12 6 24 2 7 - - 

Laiklik, Demokrasi ve 
Cumhuriyetle İlgili 
Korkular 

17 59 6 34 3 12 - - - - 

ABD, Avrupa, AB, 
İsrail Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

2 7 1 6 2 8 19 70 21 52 

İç ve Dış Düşman 
Korkusu 

1 4 - - - - 1 4 7 17 

Kürt Sorunu ve PKK 
İle İlgili Korkular 

- - 2 12 2 8 - - 3 8 

Bölücülükle İlgili 
Korkular 

- - 2 12 - - 1 4 3 8 

İnsan Hakları ve 
Özgürlükleri İle İlgili 
Korkular 

2 6 - - 4 16 - - - - 

Diğer - - 1 6 1 4 3 11 4 10 
Toplam 29 100 17 100 25 100 27 100 40 100 

Siyasal Korkular 
BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.  OR. 

   (%) 
SAY.  OR. 

  (%) 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
  (%) 

Koalisyon Korkusu - - - - 1 5 - - 
12 Eylül Öncesiyle İlgili 
Korkular 

- - - - - - - - 

Dinle İlgili Korkular - - 1 8 4 19 - - 
Başörtüsüyle İlgili 
Korkular 

- - - - - - - - 

Laiklik, Demokrasi ve 
Cumhuriyetle İlgili 
Korkular 

- - 4 33 8 38 2 40 

ABD, Avrupa, AB, İsrail 
Politikalarıyla İlgili 
Korkular 

2 40 - - 2 10 - - 

İç ve Dış Düşman 
Korkusu 

3 60 2 17 1 4 1 20 

Kürt Sorunu ve PKK İle 
İlgili Korkular 

- - 3 25 5 24 2 40 

Bölücülükle İlgili 
Korkular 

- - - - - - - - 

İnsan Hakları ve 
Özgürlükleri İle 
 İlgili Korkular 

- - - - - - - - 

Diğer - - 2 17 - - - - 
Toplam 5 100 12 100 21 100 5 100 

Tablo 4: Siyasi korkuların konu içerikleri 

Analiz kapsamında siyasal korkular “koalisyon”, “12 Eylül öncesine dayanan korkular”, 

“istikrar”, “din”, “laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet”, “başörtüsü, imamhatipler, Kuran 

kursları”, “ABD, AB, Avrupa, İsrail, Yahudi politikaları”, “iç ve dış düşman”, “Kürt sorunu ve 
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PKK”, “bölücülük”, “insan hakları ve özgürlükler” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloya 

göre 2002 Genel Seçimleri’nde siyasi parti liderlerinin miting konuşmalarında siyasal korkulara 

en fazla sırasıyla MHP, ANAP, SP, CHP, AKP, DYP, DSP, BBP, DEHAP’ın yer verdiği 

anlaşılmaktadır. Buna göre MHP en fazla oranda ABD, Avrupa, AB, İsrail, ardından iç ve dış 

düşman, Kürt sorunu ve PKK terörüyle ilgili korkunun yanı sıra, en az oranda da bölücülükle 

ilgili korkuyu kullanmıştır. SP, ABD, Avrupa, AB, İsrail, ardından türban ve 8 yıllık eğitim, 

koalisyon, en az oranda da iç ve dış düşmanın yanı sıra bölücülükle ilgili korkulara yer 

vermiştir. CHP en fazla oranda laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet, ardından Kürt sorunu ve 

PKK terörü, dinle ilgili korkular, aynı oranda ABD, Avrupa, AB, İsrail politikaları, en az oranda 

da başörtüsü ve 8 yıllık eğitimle ilgili korkuların yanı sıra, iç ve dış düşman korkusunu 

kullanmıştır. AKP en fazla oranda başörtüsü ve 8 yıllık eğitimle ilgili korkular, ardından insan 

hakları ve özgürlükler, 12 Eylül öncesiyle ilgili korkular, aynı oranda koalisyon korkusu, ABD, 

Avrupa, AB, İsrail politikaları, en az oranda da laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet’in yanı sıra 

dinle ilgili korkulara yer vermiştir. ANAP ise en fazla oranda laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet, 

ardından dinle ilgili korkuların yanı sıra ABD, Avrupa, AB, İsrail politikaları, insan hakları ve 

özgürlükleri, iç ve dış düşmanlarla ilgili korkuları kullanmıştır.  DYP en fazla oranda laiklik, 

demokrasi ve Cumhuriyet, ardından dinle ilgili, başörtüsü ve 8 yıllık eğitimin yanı sıra en az 

oranda da ABD, Avrupa, AB, İsrail politikaları ve bölücülükle ilgili korkulara yer vermiştir. 

DSP en fazla oranda laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet, Kürt sorunu ve PKK ile ilgili korkular, 

aynı oranda laiklik ve demokrasiyle ilgili korkular, yakın oranlarda ise iç ve dış düşman korkusu 

ve dinle ilgili korkulara yer vermiştir. BBP en fazla oranda iç ve dış düşman korkusu ardından 

da ABD, Avrupa, AB, İsrail politikalarıyla ilgili korkuları, DEHAP ise Kürt sorunu ve PKK, 

ardından da laiklik ve demokrasinin yanı sıra aynı oranda iç ve dış düşman korkularını 

kullanmıştır. 

Koalisyon 
Korkusu 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

Koalisyon 
Ülkeye 
Zarar Verir. 

- - - - 2 100 1 100 2 100 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - - - 2 100 1 100 2 100 

Koalisyon 
Korkusu 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR. 
       (%) 

SAY.OR
. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

Koalisyon 
Ülkeye 
Zarar Verir. 

- - - - 1 100 - - 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam - - - - 1 100 - - 
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Tablo 5: Siyasi korkuların konu içerikleri: Koalisyon 

Analiz kapsamında koalisyon korkusu “koalisyon ülkeye zarar verir”, “koalisyon ülkeye 

faydalı olur” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloya göre koalisyonun ülkeye zarar vereceği 

iletilerini AKP ve MHP aynı oranlarda kullanırken, SP ve CHP’nin de benzer iletileri kullandığı 

anlaşılmaktadır.  

12 Eylül 
Öncesiyle İlgili 
Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

12 Eylül Dönemi 
Öncesi Liderleri 
Ülke İçin 
Tehlike Doğurur. 

- - - - 3 100 - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - - - 3 100 - - - - 

12 Eylül 
Öncesiyle İlgili 
Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR. 
       (%) 

SAY.OR
.       (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

12 Eylül Dönemi 
Öncesi Liderleri 
Ülke İçin 
Tehlike Doğurur. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam - - - - - - - - 

Tablo 6: Siyasi korkuların konu içerikleri: 12 Eylül öncesi 

Analiz kapsamında 12 Eylül öncesiyle ilgili korkular “12 Eylül dönemi öncesi liderler 

ülke için tehlike doğurur” değişkenine göre incelenmiştir. Buna göre tabloda sadece AKP’nin 

12 Eylül dönemi öncesi liderlerin bugün ülke için tehlike doğuracağı iletisini kullandığı 

görülmektedir.  

Dinle İlgili 
Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

Diğer Partiler 
Din İstismarı 
Yapıyor. 

3 42 1 33 2 100 - - - - 

CHP 
Döneminde 
İnançlı 
İnsanlara 
Baskı Yapıldı. 

4 58 2 67 - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 

Toplam 7 100 3 100 2 100 - - - - 

Dinle İlgili 
Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Diğer Partiler 
Din İstismarı 
Yapıyor. 

- - 1 100 4 100 - - 

CHP 
Döneminde 
İnançlı 
İnsanlara 
Baskı Yapıldı. 

- - - - - - - - 

DEGER
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

80



Diğer - - - - - - - - 

Toplam - - 1 100 4 100 - - 

Tablo 7: Siyasi korkuların konu içerikleri: Din 

Analiz kapsamında dinle ilgili korkular “diğer partiler din istismarı yapıyor”, “CHP 

döneminde inançlı insanlara baskı yapıldı” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda dinle 

ilgili korkuları en fazla oranda sırasıyla ANAP, CHP, DYP ve en az oranlarda da AKP ve 

DSP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre ANAP en fazla oranda sırasıyla “CHP iktidarı 

döneminde inançlı insanlara baskı yapıldı”, “diğer partiler din istismarı yapıyor”, “CHP diğer 

partiler din istismarı yapıyor” iletilerini kullanmıştır. DYP’nin en fazla oranda sırasıyla “CHP 

iktidarı döneminde inançlı insanlara baskı yapıldı”, ardından “diğer partiler din istismarı 

yapıyor”, az oranda ise AKP ve DSP’nin “diğer partilerin din istismarı yaptığı” yönünde korku 

içerikli iletilere sahip olduğu belirlenmiştir. 

Başörtüsü ve 
8 Yıllık 
Eğitimle 
İlgili 
Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY.  OR. 
   (%)  

SAY.   OR. 
  (%) 

SAY.   OR. 
  (%) 

SAY.  OR. 
   (%) 

Başörtüsü 
Yasağıyla 
İlgili 
Korkular 

- - 2 100 6 86 2 67 - - 

Diğer - - - - 1 14 1 33 - - 
TOPLAM - - 2 100 7 100 3 100 - - 

Başörtüsü ve 
8 Yıllık 
Eğitimle 
İlgili 
Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR. 
       (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY  .OR. 
       (%) 

Başörtüsü 
Yasağıyla 
İlgili 
Korkular 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 
TOPLAM - - - - - - - - 

Tablo 8: Siyasi korkuların konu içerikleri: Başörtüsü, 8 yıllık eğitim 

Analiz kapsamında başörtüsü ve 8 yıllık eğitimle ilgili korkular “başörtüsü yasağı” ve 

“8 yıllık eğitim” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda başörtüsü ve 8 yıllık eğitimle ilgili 

korkuları en fazla sırasıyla AKP, ardından SP ve DYP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. 

Başörtüsü yasağıyla ilgili korkular en fazla AKP, ardından aynı oranlarda DYP ve SP, 8 yıllık 

eğitimle ilgili korkular ise yakın oranlarda AKP ve SP tarafından kullanılmıştır. 

Laiklik, 
Demokrasi ve 
Cumhuriyetle 
İlgili Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 
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Türkiye’de 
Demokrasi 
Tehlikededir. 

- - - - 3 100 - - - - 

Laik Demokratik 
Cumhuriyet 
Tehdit Altındadır. 

17 100 6 100 - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
TOPLAM 17 100 6 100 3 100 - - - - 

Laiklik, 
Demokrasi ve 
Cumhuriyetle 
İlgili 
Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR. 
       (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Türkiye’de 
Demokrasi 
Tehlikededir. 

- - - - - - 2 100 

Laik 
Demokratik 
Cumhuriyet 
Tehdit 
Altındadır. 

- - 4 100 8 100 - - 

Diğer - - - - - - - - 
TOPLAM - - 4 100 8 100 2 100 

Tablo 9: Siyasi korkuların konu içerikleri: Laiklik, demokrasi, Cumhuriyet rejimi 

Analiz kapsamında laiklik, demokrasi ve Cumhuriyetle ilgili korkular “Türkiye’de 

demokrasi tehlikededir”, “Laik demokratik Cumhuriyet tehdit altındadır” değişkenlerine göre 

incelenmiştir.  Buna göre tabloda en fazla oranda sırasıyla ANAP, CHP, DYP, DSP ve AKP’nin 

korku iletilerini kullandığı anlaşılmaktadır. “Türkiye’de demokrasi tehlikededir” korku iletisini 

AKP ve DEHAP yakın oranlarda kullanırken, “laik demokratik Cumhuriyet tehdit altındadır” 

iletisine en fazla ANAP, ardından CHP, DYP ve DSP’nin yer verdiği belirlenmiştir. Öte yandan 

AKP ve DEHAP’ın sadece demokrasiyle ilgili korku içerikli iletileri kullandığı belirlenmiştir. 

ABD, 
Avrupa, AB, 
İsrail  ve 
Yahudi, İMF 
Politikaları 
İle İlgili 
Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR
.       (%) 

SAY.   OR. 
   (%)  

SAY.    OR. 
    (%) 

SAY. OR 
        (%) 

SAY.  OR. 
  (%) 

ABD 
Politikalarıyla 
İlgili. 
Korkular 

1 50 - - - - 7 37 - - 

Avrupa İle 
İlgili Korkular 

- - - - - - 3 16 - - 

AB 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

1 50 - - 1 50 - - 21 100 

IMF 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 1 100 1 50 7 37 - - 

İsrail 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - - - - 2 10 - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 2 100 1 100 2 100 19 100 21 100 

ABD, 
Avrupa, AB, 
İsrail ve 
Yahudi, İMF 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 
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Politikalarıyla 
İlgili 
Korkular 
ABD 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

1 50 - - - - - - 

Avrupa İle 
İlgili Korkular 

- - - - - - - - 

AB 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - - - - - - - 

IMF 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

1 50 - - 2 100 - - 

İsrail 
Politikalarıyla 
İlgili  Korkular 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam 2 100 - - 2 100 - - 

Tablo 10: Siyasi korkuların konu içerikleri: ABD, Avrupa, AB, İsrail ve Yahudi, İMF politikaları 

“ABD”, “Avrupa”, “AB”,  “İsrail”,  “Yahudi” ve  “İMF” politikalarıyla ilgili 

değişkenlere göre incelenen analizde en fazla oranda MHP, ardından SP, aynı oranda AKP, 

BBP, CHP, ANAP ve en az oranda DYP’nin korku içerikli iletileri kullandığı belirlenmiştir. 

MHP AB ile ilgili korkuları, SP aynı oranda ABD ve İMF politikaları, ardından yakın oranlarda 

Avrupa ve İsrail politikalarıyla ilgili korkuları kullanırken, AKP aynı oranda AB ve İMF 

politikaları, ANAP ABD ve AB politikaları, BBP İMF ve ABD politikaları, CHP ise İMF 

politikalarıyla ilgili korku içerikli iletileri kullanmıştır. 

İç ve Dış 
Düşman 
Korkusu 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
        (%)  

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

İç ve Dış 
Düşmanlar 
Ülkeyi Tehdit 
Etmektedir. 

1 100 - - - - 1 100 7 100 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 1 100 - - - - 1 100 7 100 

İç ve Dış 
Düşman 
Korkusu 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

İç ve Dış 
Düşmanlar 
Ülkeyi Tehdit 
Etmektedir. 

3 100 2 100 1 100 1 100 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam 3 100 2 100 1 100 1 100 

Tablo 11: Siyasi korkuların konu içerikleri: İç ve dış düşmanlar 

Analiz kapsamında iç ve dış düşman korkusu “iç ve dış düşmanlar ülkeyi tehdit ediyor” 

değişkenine göre incelenmiştir. Tabloda “iç ve dış düşmanlar ülkeyi tehdit ediyor” biçimindeki 

korku içerikli iletiyi en fazla oranda sırasıyla MHP, BBP, DSP, en az oranda ise ANAP, SP, 

CHP ve DEHAP’ın kullandığı görülmektedir. 
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Kürt 
Sorunu ve 
PKK 
Terörü 
Korkusu 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. 
OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

PKK Terörü 
Ülkeyi 
Tehdit 
Ediyor. 

- - 2 75 2 100 - - 3 43 

Diğer - - 1 25 - - - - 4 57 
Toplam - - 3 100 2 100 - - 7 100 

Kürt 
Sorunu ve 
PKK 
Terörü 
Korkusu 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

PKK Terörü 
Ülkeyi 
Tehdit 
Ediyor. 

- - 3 60 5 100 - - 

Soruna 
Çözüm 
Üreteceğiz. 

- - - - - - 2 100 

Diğer - - 2 40 - - - - 
Toplam - 5 100 5 100 2 100 

Tablo 12: Siyasi korkuların konu içerikleri: Kürt sorunu ve PKK terörü 

Analiz kapsamında Kürt sorunu ve PKK terörü korkusu “PKK terörü ülkeyi tehdit 

ediyor” ve “soruna çözüm üreteceğiz” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda Kürt sorunu 

ve PKK terörüyle ilgili korkuların en fazla oranda MHP, ardından aynı oranlarda CHP ve 

DSP’nin yanı sıra, AKP ve DYP tarafından da aynı oranda kullandığı anlaşılmaktadır.  

Bölücülük 
Korkusu 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

Türk-Kürt 
Ayrımından 
Doğan 
Bölücülük 

- - 2 100 - - - - 3 100 

Diğer - - - - - - 2 100 - - 
Toplam - - 2 100 - - 2 100 3 100 

Bölücülük 
Korkusu 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Türk-Kürt 
Ayrımından 
Doğan 
Bölücülük 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam - - - - - - - - 

Tablo 13: Siyasi korkuların konu içerikleri: Bölücülük 

Analiz kapsamında bölücülük korkusu “Türk-Kürt ayrımından doğan bölücülük” 

değişkenine göre incelenmiştir. Tabloya göre bölücülük korkusunu içeren iletilerin DYP, SP ve 

MHP tarafından yakın oranlarda kullanıldığı belirlenmiştir. 
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İnsan Hakları, 
Düşünce ve 
İnanç Özg. 
İlgili Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

Kişisel Hak ve 
Özgürlükler 
Engelleniyor. 

2 100 - - 4 100 - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 2 100 - - 4 100 - - - - 

İnsan Hakları, 
Düşünce ve 
İnanç Özg. 
İlgili Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Kişisel Hak ve 
Özgürlükler 
Engelleniyor. 

- - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam - - - - - - - 

Tablo 14: Siyasi korkuların konu içerikleri: İnsan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğü 

Analiz kapsamında insan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğüyle ilgili korkular “kişisel 

hak ve özgürlükler engelleniyor” değişkenine göre incelenmiştir. Tabloya göre AKP’nin 

ardından ANAP’ın kişisel hak ve özgürlüklerin engellendiği yönünde iletiler kullandığı 

belirlenmiştir. 

Ekonomik 
Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY.OR
. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

Enflasyon, 
Zam, 
Pahalılık ve 
Yoksulluk 

8 100 10 63 - - 4 44 4 57 

Yolsuzluk 
ve Rüşvetle 
İlgili 
Korkular 

- - 2 12 7 100 2 22 3 43 

Diğer - - 4 25 - - 3 34 - - 
Toplam 8 100 16 100 7 100 9 100 7 100 

Ekonomik 
Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 
SAY. OR. 
       (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Enflasyon, 
Zam, 
Pahalılık ve 
Yoksulluk 

2 33 - - 17 47 - - 

Yolsuzluk 
ve Rüşvetle 
İlgili 
Korkular 

4 67 - - 12 33 - - 

Diğer - - - - 7 19 - - 
Toplam 6 100 - - 36 100 - - 

Tablo 15: Ekonomik korkuların konu içerikleri 

Analiz kapsamında ekonomik korkular “enflasyon, borç, zam, pahalılık, yoksulluk”, 

“yolsuzluk ve rüşvet” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloya göre ekonomik korkuları en 

fazla oranda CHP kullanırken ardından DYP, ANAP, aynı oranlarda AKP ve MHP, yine en az 
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ve aynı oranlarda SP ve BBP’nin kullandığı, DSP ve DEHAP’ın ise ekonomik korkuları içeren 

iletileri kullanmadığı anlaşılmaktadır. Buna göre CHP’nin en fazla oranda sırasıyla enflasyon, 

borç, zam, hayat pahalılığı ve işsizlik, ardından yolsuzluk ve rüşvet; DYP’nin en fazla oranda 

enflasyon, borç, zam, hayat pahalılığı ve yoksulluk, işsizlik, en az oranda yolsuzluk ve rüşvet; 

ANAP’ın enflasyon, borç, zam, hayat pahalılığı ve işsizlikle ilgili korkuları kullandığı ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca ANAP’ın yolsuzluk ve rüşvetle ilgili iletileri kullanmadığı anlaşılmaktadır. 

Öte yandan AKP yolsuzluk ve rüşvetle ilgili iletileri kullanırken enflasyon, borç, zam, hayat 

pahalılığı ve işsizliğe yer vermemiş, MHP yakın oranlarda her iki değişkenle ilgili iletileri 

kullanmış, SP en fazla oranda enflasyon, borç, zam, hayat pahalılığı ve işsizlik, en az oranda 

yolsuzluk ve rüşvet, BBP ise en fazla oranda yolsuzluk ve rüşvet, en az oranda enflasyon, borç, 

zam, hayat pahalılığı ve işsizlikle ilgili iletilere yer vermiştir. 

İşsizlik-
Ekonomik 
Kriz-
Pahalılık ve 
Yoksulluk 

ANAP DYP AKP SP MHP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%)  

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

İşsizlik 
Oranları 
Arttı. 

- - 4 40 - - - - 1 25 

Ülkede 
Ekonomik 
Kriz 
Yaşanıyor. 

- - - - - - - - 3 75 

Pahalılık ve 
Yoksulluk 
Arttı. 

8 100 2 20 - - 1 25 - - 

Diğer - - 4 40 - - 3 75 - - 
Toplam 8 100 10 100 - - 4 100 4 100 

İşsizlik-
Ekonomik 
Kriz-
Pahalılık ve 
Yoksulluk 

BBP DSP CHP DEHAP     

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

İşsizlik 
Oranları 
Arttı. 

2 100 - - 3 18 - - 

Ülkede 
Ekonomik 
Kriz 
Yaşanıyor. 

- - - - 2 12 - - 

Pahalılık ve 
Yoksulluk 
Arttı. 

- - - - 5 29 - - 

Diğer - - - - 7 41 - - 
Toplam 2 100 - - 17 100 - - 

Tablo 16: Ekonomik korkuların konu içeriği: İşsizlik-ekonomik kriz-pahalılık ve yoksulluk 

Analiz kapsamında ekonomik korkular “ekonomik kriz”, “işsizlik”, “borçlanma”, 

“pahalılık ve yoksulluk” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda ekonomik korkularla ilgili 

iletilere en fazla oranda CHP, DYP, ANAP, aynı oranda SP, MHP, BBP’nin kullandığı 
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anlaşılmaktadır. Buna göre CHP en fazla sırasıyla borçlanma, pahalılık ve yoksulluk, işsizlik, 

ardından ekonomik kriz, DYP’nin en fazla borçlanma, işsizlik, pahalılık ve yoksulluk, ANAP 

pahalılık ve yoksulluk, SP en fazla oranda borçlanma, pahalılık ve yoksulluk, MHP ekonomik 

kriz ve işsizlik, BBP ise sadece işsizlikle ilgili korku içerikli iletileri kullanmıştır.  

Yolsuzluk-
Rüşvet İle 
İlgili 
Korkular 

ANAP DYP AKP SP MHP 

SAY.  OR. 
  (%) 

SAY.  OR. 
      (%)  

SAY. OR. 
      (%) 

SAY.   OR. 
      (%) 

SAY. OR 
     (%) 

Ülkede 
Yolsuzlukla
r Ciddi 
Boyutlara 
Ulaştı. 

- - 2 100 7 100 2 100 3 100 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - 2 100 7 100 2 100 3 100 

Yolsuzluk-
Rüşvet İle 
İlgili 
Korkular 

BBP DSP CHP DEHAP 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.  OR. 
    (%) 

SAY.  OR. 
  (%) 

SAY. OR. 
  (%) 

Ülkede 
Yolsuzluklar 
Ciddi 
Boyutlara 
Ulaştı. 

4 100 - - 12 100 - - 

Diğer - - - - - - - - 
Toplam 4 100 - - 12 100 - - 

Tablo 17: Ekonomik korkuların konu içeriği: Yolsuzluk-rüşvet 

Analiz kapsamında yolsuzluk ve rüşvetle ilgili korkular “ülkede yolsuzluklar ciddi 

boyutlara ulaştı” değişkenine göre incelenmektedir. Tabloda yolsuzluk ve rüşvetle ilgili en fazla 

oranda sırasıyla CHP, AKP, BBP, MHP, ardından SP, DYP’nin korku içerikli iletileri 

görülmektedir.  

2007 Genel Seçimleri 
Korku 
İletilerinin 
İlişkili 
Olduğu Konular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY.  OR. 

      (%) 
SAY.   OR. 

      (%) 
SAY.  OR. 

      (%) 
SAY.   OR. 

       (%) 
SAY.  OR. 

      (%) 

Siyasal 31 76 13 65 22 81 30 84 29 57 
Sosyokültürel 4 10 - - - - 3 8 6 12 
Ekonomik 6 14 7 35 5 19 3 8 16 31 
Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 41 100 20 100 27 100 36 100 51 100 

Tablo 18: Korku iletilerinin ilişkili olduğu konular 

Analiz kapsamında korku iletilerinin ilişkili olduğu konular “siyasal”, “sosyokültürel”, 

“ekonomik” değişkenlere göre incelenmiştir. Tabloya göre korku iletilerinin ilişkili olduğu 

konuları en fazla CHP, AKP, DP, MHP ve SP’nin kullandığı belirlenmiştir. Siyasal korkular en 

fazla DP, AKP ve CHP, ardından MHP, SP, sosyokültürel korkular en fazla CHP, ardından 

AKP ve DP, ekonomik korkular en fazla CHP, ardından AKP ve DP tarafından kullanılmıştır. 
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Korku 
İletilerinin 
İçeriği 

AKP SP MHP DP CHP 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY. OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
         (%) 

Pozitif 4 10 - - - - - - - - 
Negatif 37 90 20 100 27 100 36 100 50 100 
Toplam 41 100 20 100 27 100 36 100 50 100 

Tablo 19: Korku iletilerinin içeriği 

Tabloya göre dönemin iktidar partisi AKP haricinde siyasi partilerin korku iletilerinin 

negatif içerikli olduğu anlaşılmaktadır. 

Siyasal 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

12 Eylül 
Öncesiyle  İlgili 
Korkular 

6 16 - - - - - - - - 

Dinle İlgili 
Korkular 

- - - - 2 7 3 9 - - 
Başörtüsüyle 
İlgili Korkular 

- - - - - - 9 28 - - 
Laiklik, 
Demokrasi ve 
Cumhuriyetle 
İlgili Korkular 

7 18 - - 2 7 2 7 6 18 

ABD, Avrupa, 
AB, İsrail ve 
Yahudi 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 9 69 - - - - - - 

İç ve Dış 
Düşman 
Korkusu 

2 5 4 31 5 18 - - 3 9 

Kürt Sorunu ve 
PKK Terörüyle 
İlgili Korkular 

16 41 - - 9 32 11 35 17 50 

Bölücülükle 
İlgili Korkular 

2 5 - - 4 15 7 21 5 15 

Diğer 6 15 - - 6 21 - - 3 8 

Toplam 39 100 13 100 28 100 32 100 34 100 

Tablo 20: Siyasal korkuların konu içerikleri 

Analiz kapsamında siyasal korkular “12 Eylül öncesine dayanan korkular”, “din”, 

“laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet”, “başörtüsü, imamhatipler, Kuran kursları”, “ABD, AB, 

Avrupa, İsrail, Yahudi politikaları”, “iç ve dış düşman”, “Kürt sorunu ve PKK”, “bölücülük”, 

“insan hakları ve özgürlükler” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda 2007 Genel 

Seçimleri’nde siyasi liderlerin miting konuşmalarında kullandıkları siyasal korku iletilerini en 

fazla oranda DP, AKP ve CHP, ardından MHP, en az oranda da SP’nin kullandığı 

anlaşılmaktadır. Buna göre DP en fazla sırasıyla Kürt sorunu ve PKK ile ilgili korkular, 

ardından aynı oranlarda başörtüsü ve bölücülük, en az oranda da dinle ve laiklikle ilgili 

korkuları kullanmıştır. AKP ise en fazla Kürt sorunu ve PKK terörü, ardından laiklik, 12 Eylül 

dönemi öncesiyle ilgili korkular, en az oranda da iç ve dış düşmanın yanı sıra bölücülükle ilgili 
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korkulara yer vermiştir. CHP ise en fazla oranda Kürt sorunu ve PKK terörü, ardından laiklik, 

en az oranda bölücülük ve iç ve dış düşman korkularını kullanmıştır. MHP en fazla oranda Kürt 

sorunu ve PKK terörü, ardından iç ve dış düşman korkusu ve bölücülük, en az oranda da dinle 

ve laiklikle ilgili korkular, SP ise en fazla oranda ABD, Avrupa, AB, İsrail ve Yahudi 

politikalarıyla ilgili korkular, ardından iç ve dış düşman korkularıyla ilgili iletilere yer vermiştir. 

12 Eylül Dönemi 
Öncesiyle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

12 Eylül Dönemi 
Öncesi Liderleri 
Ülkeye Zarar Verir. 

6 100 - - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 6 100 - - - - - - - - 

Tablo 21: Siyasal korkuların konu içeriği: 12 Eylül öncesi 

Analiz kapsamında 12 Eylül dönemi öncesi dönemiyle ilgili korkular “12 Eylül dönemi 

öncesi liderleri ülkeye zarar verir” değişkenine göre incelenmiştir. Tabloya göre bu değişkenle 

ilgili sadece AKP’nin korku iletileri kullandığı belirlenmiştir. 

Laiklik, 
Demokrasi, 
Cumhuriyet ve 
Atatürk ile İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Laiklik Tehdit 
Altındadır. 

1 14 - - - - - - 2 33 

Cumhuriyet 
Kurumları Tehdit 
Altındadır. 

- - - - 2 100 2 100 4 67 

Demokrasi Tehdit 
Altındadır. 

2 29 - - - - - - - - 

Atatürk İstismar 
Ediliyor. 

4 57 - - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 7 100 - - 2 100 2 100 6 100 

Tablo 22: Siyasal korkuların konu içeriği: Laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet rejimi 

Analiz kapsamında laiklik, demokrasi, Cumhuriyet ve Atatürk ile ilgili korkular “laiklik 

tehdit altındadır”, “Cumhuriyet kurumları tehdit altındadır”, “demokrasi tehdit altındadır”, 

“Atatürk istismar ediliyor” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda laiklik, cumhuriyet, 

demokrasi ve Atatürk ile ilgili korku iletilerini en fazla oranda sırasıyla AKP ve CHP, ardından 

en az oranda MHP ve DP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre AKP’nin en fazla oranda 

sırasıyla “Atatürk’ü istismar ediyorlar”, “demokrasi tehdit altındadır”, “laiklik tehdit 

altındadır”, CHP’nin en fazla oranda “Cumhuriyet tehdit altındadır”, ardından “laiklik tehdit 

altındadır”, MHP ve DP’nin ise sadece “Cumhuriyet kurumları tehdit altındadır” korku 

iletilerini kullandığı belirlenmiştir. 
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Başörtüsü, İmam 
hatiplerle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Başörtüsü Sorunu 
Üzerinden Ülke 
Kutuplaşmaya 
Sürükleniyor. 

- - - - - - 9 100 - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - - - - - 9 100 - - 

Tablo 23: Siyasal korkuların konu içeriği: Başörtüsü, imam hatip liseleri 

Analiz kapsamında başörtüsü, imam hatipler ve Kuran kurslarıyla ilgili korkular 

“başörtüsü sorunu üzerinden ülke kutuplaşamaya sürükleniyor” değişkenine göre incelenmiştir. 

Tabloda sadece DP’nin bu değişken doğrultusunda iletilerinin yer aldığı belirlenmiştir. 

Dinle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

AKP Din İstismarı 
Yapıyor. 

- - - - 2 100 3 100 - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - - - 2 100 3 100 - - 

Tablo 24: Siyasal korkuların konu içeriği: Din 

Analiz kapsamında dinle ilgili korkular “AKP din istismarı yapıyor” değişkenine göre 

incelenmiştir. Tabloya göre AKP din istismarı yapıyor korku iletisini MHP ve DP’nin yakın 

oranlarda kullandığı belirlenmiştir. 

ABD, Avrupa, AB, 
İsrail ve Yahudi 
Politikalarıyla İlg.  
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.   OR 
   (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

ABD Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 3 34 - - - - - - 

İMF Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 2 22 - - - - - - 

AB Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 2 22 - - - - - - 

İsrail Politikalarıyla  
lgili Korkular 

- - 2 22 - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - 9 100 - - - - - - 

Tablo 25: Siyasal korkuların konu içeriği: ABD, Avrupa, AB, İsrail ve Yahudi politikaları 

Analiz kapsamında sadece SP’nin “ABD politikaları”, “İMF politikaları”, “AB 

politikaları”, “İsrail politikaları” ile ilgili korku iletilerini yakın oranlarda kullandığı 

belirlenmiştir.  

İç ve Dış Düşman 
Korkusu 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

İç ve Dış 
Düşmanlar Ülkeyi 
Tehdit Ediyor. 

2 100 4 100 5 100 - - 3 100 

Diğer - - - - - - - - - - 
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Toplam 2 100 4 100 5 100 - - 3 100 

Tablo 26: Siyasal korkuların konu içeriği: İç ve dış düşmanlar 

Analiz kapsamında iç ve dış düşman korkusu “iç ve dış düşmanlar ülkeyi tehdit ediyor” 

değişkenine göre incelenmiştir. Tabloda iç ve dış düşmanlar ülkeyi tehdit ediyor iletisini en 

fazla oranda sırasıyla MHP, SP, CHP ve en az oranda AKP kullanmıştır. 

Kürt Sorunu ve 
PKK Terörü 
Korkusu 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Bağımsız 
Milletvekillerinin 
Meclise Girmesi 
Ülkeye Zarar 
Verir. 

4 26 - - - - - - - - 

PKK Terörü 
Ülkeyi Tehdit 
Ediyor. 

6 37 - - 3 33 11 100 14 82 

Diğer 6 37 - - 6 67 - - 3 18 
Toplam 16 100 - - 9 100 11 100 17 100 

Tablo 27: Siyasal korkuların konu içeriği: Kürt sorunu ve PKK terörü 

Analiz kapsamında Kürt sorunu ve PKK terörü korkusu “bağımsız milletvekillerinin 

Meclis’e girmesi ülkeye zarar verir” ve “PKK terörü ülkeyi tehdit ediyor” değişkenlerine göre 

incelenmiştir. Tabloda Kürt sorunu ve PKK terörüyle ilgili en fazla oranda sırasıyla CHP, AKP, 

DP ve MHP’nin korku iletilerini kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre CHP’nin en fazla oranda 

“PKK terörü ülkeyi tehdit ediyor”, AKP’nin “en fazla oranda PKK terörü ülkeyi tehdit ediyor” 

ve “bağımsız milletvekillerinin Meclise girmesi ülkeye zarar getirir”,  DP ve MHP’nin ise 

“PKK terörünün ülkeyi tehdit ettiği” yönündeki korku iletilerini kullandığı belirlenmiştir. 

Bölücülük 
Korkusu 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Laik-Anti laik 
Ayrımından Doğan 
Bölücülük 

2 4 57 7 100 2 40 

Türk -Kürt 
Ayrımından 
Doğan Bölücülük 

- - - - 3 43 - - 3 60 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam 2 100 - - 7 100 7 100 5 100 

Tablo 28: Siyasal korkuların konu içeriği: Bölücülük 

Analiz kapsamında bölücülük korkusu “laik ve anti laik ayrımından doğan bölücülük” 

ve “Türk ve Kürt ayrımından doğan bölücülük” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda 

bölücülük korkusuyla ilgili en fazla oranda sırasıyla MHP, DP ve CHP, ardından AKP’nin 

iletileri görülmektedir. Buna göre MHP’nin “laik-anti laik ayrımından doğan bölücülük” ve 

“Türk-Kürt ayrımından doğan bölücülük”, DP’nin  “laik-anti laik ayrımından doğan 

bölücülük”, CHP’nin “laik-anti laik ayrımından doğan bölücülük” ve “Türk-Kürt ayrımından 
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doğan bölücülük”, AKP’nin ise “laik ve anti laik ayrımından doğan bölücülük” içerikli korku 

iletilerini kullandığı anlaşılmaktadır. 

Sosyokültürel 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Türk Toplumunun 
Ahlak Yapısının 
Bozulmasıyla İlgili 
Korkular

- - 3 100 5 100 - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - 3 100 5 100 - - - - 

Tablo 29: Sosyo-kültürel korkuların konu içeriği 

Analiz kapsamında sosyokültürel korkular “Türk toplumunun ahlak yapısının 

bozulmasıyla ilgili korkular” değişkenine göre incelenmiştir. Tabloda Türk toplumunun ahlak 

yapısının bozulmasıyla ilgili korkuları en fazla oranda sırasıyla CHP, AKP ve DP’nin 

kullandığı anlaşılmaktadır. 

Türk Toplumunun 
Ahlak Yapısının 
Bozulmasıyla İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Manevi ve Ahlaki 
Değerler Tahrip 
Ediliyor. 

- - 3 100 5 100 - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - 
Toplam - - 3 100 5 100 - - - - 

Tablo 30: Sosyo-kültürel korkuların konu içeriği: Türk toplumunun ahlak yapısı 

Analiz kapsamında Türk toplumunun ahlak yapısının bozulmasıyla ilgili korkular 

“manevi ve ahlaki değerler tahrip ediliyor” değişkenine göre incelenmiştir. Tabloda manevi ve 

ahlaki değerler tahrip ediliyor iletisini en fazla MHP, ardından SP’nin kullandığı 

anlaşılmaktadır. 

Ekonomik 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Enflasyon- 
Ekonomik Kriz-
Pahalılık ve 
Yoksulluk-İşsizlik 

2 20 7 78 5 100 4 57 10 48 

Yolsuzluk ve 
Rüşvet 

4 40 - - - 3 43 6 29 

Diğer 4 40 2 22 - - - - 5 23 
Toplam 10 100 9 100 5 100 7 100 21 100 

Tablo 31: Ekonomik korkuların konu içerikleri 

Analiz kapsamında ekonomik korkular “enflasyon, ekonomik kriz, pahalılık ve 

yoksulluk, işsizlik”, “yolsuzluk ve rüşvet” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda 

ekonomik korkuları içeren iletiler en fazla oranda sırasıyla CHP, ardından yakın oranlarda SP, 
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AKP, MHP ve DP’nin kullandığı görülmektedir. Buna göre CHP en fazla oranda sırasıyla 

“pahalılık ve yoksulluk, işsizlik”, SP “enflasyon, ekonomik kriz, pahalılık ve yoksulluk, 

işsizlik”, AKP en fazla oranda “rüşvet ve yolsuzluk”, ardından “enflasyon, ekonomik kriz”, 

MHP “pahalılık ve yoksulluk işsizlik”, DP ise yakın oranlarda “rüşvet ve yolsuzluğun” yanı 

sıra “enflasyon, ekonomik kriz, pahalılık ve yoksulluk, işsizlikle” ilgili korku içerikli iletileri 

kullanmıştır. 

Enflasyon-
Ekonomik Kriz-
Hayat Pahalılığı 
ve Yoksulluk-
İşsizlik İle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Ülkede Enflasyon 
Arttı. 

2 100 - - - - - - - - 

Ülkede Ekonomik 
Kriz Yaşanıyor. 

- - 3 42 - - - - - - 

Hayat Pahalılığı ve 
Yoksulluk Arttı. 

- - - - 3 60 - - 3 30 

İşsizlik Oranları 
Ciddi Boyutlara 
Ulaştı. 

- - 2 29 2 40 4 100 2 20 

Diğer - - 2 29 - - - - 5 50 
Toplam 2 100 7 100 5 100 4 100 10 100 

Tablo 32: Ekonomik korkuların konu içerikleri: Enflasyon-ekonomik kriz-pahalılık-yoksulluk-işsizlik 

Analiz kapsamında ekonomik korkular “enflasyon”, “ekonomik kriz”, “hayat pahalılığı 

ve yoksulluk” ve “işsizlik” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda ekonomik korkularla 

ilgili iletileri en fazla oranda CHP, ardından SP, MHP ve en az oranda DP’nin kullandığı 

belirlenmiştir. Buna göre CHP en fazla oranda sırasıyla “hayat pahalılığı ve yoksulluk”, 

ardından “işsizlik”, SP yakın oranlarda “ekonomik kriz”, “işsizlik”, MHP en fazla oranda 

sırasıyla “hayat pahalılığı ve yoksulluk” ve “işsizlik”, DP ise sadece “işsizlik” ile ilgili iletileri 

kullanmıştır. 

Yolsuzluk ve 
Rüşvetle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP DP CHP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

Ülkede Yolsuzluklar 
Ciddi Boyutlara 
Ulaştı. 

- - - - - - 3 100 6 100 

Diğer 4 100 - - - - - - - - 
Toplam 4 100 - - - - 3 100 6 100 

Tablo 33: Ekonomik korkuların konu içeriği: Yolsuzluk-rüşvet 

Analiz kapsamında yolsuzluk ve rüşvetle ilgili korkular “yolsuzluklar ciddi boyutlara 

ulaştı” değişkenine göre incelenmiştir. Tabloda yolsuzluk ve dokunulmazlıklarla ilgili iletilere 

en fazla oranda CHP, ardından AKP ve DP’nin kullandığı belirlenmiştir. 
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2011 Genel Seçimleri 
Korku İletilerinin 
İlişkili Olduğu 
Konular 

AKP SP HASP MHP CHP BDP 
SAY.OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

Siyasal 213 99 10 83 12 86 46 56 82 56 13 100 
Sosyokültürel - - - - - - - - 34 23 - - 
Ekonomik 2 1 2 17 2 14 36 44 30 21 - - 
Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 215 100 12 10 14 100 82 100 146 100 13 100 

Tablo 34: Korku iletilerinin ilişkili olduğu konular 

Analiz kapsamında korku iletilerinin ilişkili olduğu konular “siyasal”, “sosyokültürel” 

ve “ekonomik” değişkenlere göre belirlenmiştir. Tabloya göre siyasal korkuları en fazla oranda 

sırasıyla AKP, CHP, MHP, HASP, BDP ve SP kullanmıştır. Ekonomik korkuları ise en fazla 

sırasıyla MHP ve CHP, ardından aynı oranlarda AKP, SP ve HASP, sosyokültürel korkuları ise 

sadece CHP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. 

Korku 
İletilerinin 
İçeriği 

AKP SP HASP MHP CHP BDP 
SAY.      OR. 

      (%) 
SAY.   OR. 

    (%)  
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.  OR. 
  (%) 

SAY.   OR 
   (%) 

SAY.  OR. 
         (%) 

Pozitif 13 5 - - - - - - - - - - 
Negatif 202 95 12 100 12 100 82 100 146 100 13 100 
Toplam 215 100 12 100 12 100 82 100 146 100 13 100 

Tablo 35: Korku iletilerinin içeriği 

Tabloya göre AKP haricinde diğer siyasi partilerin korku iletilerinin negatif içerikli 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Siyasal 
Korkular 

AKP SP HASP MHP CHP BDP 
SAY.   OR. 

  (%) 
SAY. OR. 
        (%)  

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.  OR. 
  (%) 

SAY.   OR 
    (%) 

SAY  .OR. 
   (%) 

Koalisyon 
Korkusu 

2 1 - - - - 2 4 - - - 

12 Eylül 
Öncesiyle İlgili 
Korkular 

33 15 - - 2 14 - - 2 1 - - 

Dinle İlgili 
Korkular 

29 13 - - - - 2 4 3 2 - - 

Başörtüsü, 
İmam hatip 
Liseleri ve 
Kuran 
Kurslarıyla 
İlgili Korkular 

15 7    2 16 - - - - - - - - 

ABD, Avrupa, 
İsrail, Yahudi 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

12 5 10 84 - - 6 11 20 15 - - 

İç ve Dış 
Düşman 
Korkusu 

24 11 - - 2 14 5 8 5 4 3 23 

Bölücülükle 
İlgili Korkular 

5 2 - - 5 36 18 32 23 17 - - 

Kürt Sorunu ve 
PKK Terörüyle 
İlgili Korkular 

87 40 - - 3 22 21 36 13 10 10 77 

YGS’de 
Yapılan 

6 3 - - - - 3 5 24 18 - - 
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Usulsüzlüklerle 
İlgili Korkular 
İnsan Hakları ve 
Özgürlükleriyle 
İlgili Korkular 

2 1 - - 2 14 - - 34 25 - - 

Diğer 4 2 - - - - - - 9 8 - - 
Toplam 219 100 12 100 14 100 57 100 133 100 13 100 

Tablo 36: Siyasal korkuların konu içerikleri 

Analiz kapsamında siyasal korkular “koalisyon”, “12 Eylül öncesiyle ilgili korkular”, 

“din”, “laiklik, demokrasi ve Cumhuriyet”, “başörtüsü, imam hatipler, Kuran kursları”, “ABD, 

AB, Avrupa, İsrail, Yahudi politikaları”, “iç ve dış düşman”, “Kürt sorunu ve PKK terör 

örgütü”, “bölücülük”, “insan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğü”, “ ÖSYM ve YDS’de 

yapılan usulsüzlükler” ile ilgili değişkenlere göre incelenmiştir. 2011 Genel Seçimleri’nde 

siyasal içerikli korkuları en fazla oranda sırasıyla AKP, CHP, MHP, BDP, HASP ve SP 

kullanmıştır. Buna göre koalisyon korkusunu eşit oranlarda AKP ve MHP kullanırken, 12 Eylül 

öncesiyle ilgili korkuları sadece AKP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. Dinle ilgili korkuları en 

fazla oranda AKP, en az oranda MHP’nin başörtüsü, imam hatipler ve Kuran kurslarıyla ilgili 

korkuları sadece AKP’nin, ABD, Avrupa, İsrail, Yahudi politikalarıyla ilgili korkuları en fazla 

oranda sırasıyla CHP, SP, ardından eşit oranlarda AKP ve MHP’nin kullandığı görülmektedir. 

İç ve dış düşmanla ilgili korku iletileri ise en fazla oranda sırasıyla AKP, MHP, CHP, BDP ve 

HASP, bölücülükle ilgili korkuları en fazla oranda sırasıyla CHP, MHP, HASP ve AKP 

kullanmıştır. Kürt sorunu ve PKK terörüyle ilgili korkuları içeren iletileri en fazla oranda 

sırasıyla AKP ve CHP, en az oranlarda ise HASP ve BDP kullanırken, ÖSYM ve YDS’de 

yapılan usulsüzlüklerle ilgili korku içerikli iletileri ise en fazla oranda sırasıyla CHP, AKP ve 

MHP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. 

Koalisyon Korkusu AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Koalisyon Ülkeye 
Zarar Getirir. 

2 100 - - 2 100 - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 2 100 - - 2 100 - - - - - - 

Tablo 37: Siyasal korkuların konu içeriği: Koalisyon 

Analiz kapsamında koalisyon korkusu “koalisyon ülkeye zarar getirir” değişkenine göre 

incelenmiştir. Tabloya göre koalisyonun ülkeye zarar getireceği korkusunu içeren iletileri eşit 

oranlarda AKP ve MHP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. 

12 Eylül Öncesiyle 
İlgili Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Askeri Darbelerin 
Yarattığı Korkular 

9 27 - - - - 2 100 2 100 - - 
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12 Eylül Öncesinde 
Yaşanan Tarihsel 
Olaylarla İlgili 
Korkular 

24 73 - - - - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 33 100 - - - - 2 100 2 100 - - 

Tablo 38: Siyasal korkuların konu içeriği: 12 Eylül öncesi 

Analiz kapsamında 12 Eylül öncesiyle ilgili korkular “askeri darbeler” ve “12 Eylül 

öncesinde yaşanan tarihsel olaylar” değişkenlerine göre incelenmiştir. 12 Eylül öncesiyle ilgili 

korkuların incelendiği tabloya göre AKP’nin en fazla oranda 12 Eylül öncesinde yaşanan 

tarihsel olaylar, ardından askeri darbelerin yarattığı korkular, HASP ve CHP’nin ise aynı 

oranlarda askeri darbelerin yarattığı korkularla ilgili iletileri kullandığı anlaşılmaktadır.  

Dinle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

PKK, Kürtleri İslam 
Dininden 
Uzaklaştırıyor. 

15 51 - - - - - - - - - - 

CHP İktidarı İnançlı 
İnsanlara Baskı 
Yaptı. 

12 41 - - - - - - - - - - 

Diğer Partiler Din 
İstismarı Yapıyor. 

2 8 - - 2 100 - - 3 100 - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 29 100 - - 2 100 - - 3 100 - - 

Tablo 39: Siyasal korkuların konu içeriği: Din 

Analiz kapsamında dinle ilgili korkular “PKK, Kürtleri İslam dininden uzaklaştırıyor”, 

“CHP iktidarı inançlı insanlara baskı yapıyor”, “Diğer partiler din istismarı yapıyor” 

değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda dinle ilgili korkuları en fazla oranda AKP, en az 

oranda ise MHP ve CHP kullanmıştır. Buna göre AKP en fazla oranda sırasıyla “PKK, Kürtleri 

İslam dininden uzaklaştırıyor”, “CHP iktidarı inançlı insanlara baskı yaptı”, en az oranda da 

“diğer partiler din istismarı yapıyor” içerikli iletileri kullanırken, CHP ve MHP’nin “diğer 

partiler din istismarı yapıyor”  içerikli iletilere yer verdiği anlaşılmaktadır. 

Başörtüsü ve  
İmam hatipler İle 
İlgili Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP DEHAP 
SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

İmam hatiplerle 
İlgili Korkular 

13 93 - - - - - - - - - - 

Başörtüsüyle İlgili 
Korkular 

2 7 2 100 - - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 15 100 2 100 - - - - - - - - 

Tablo 40: Siyasal korkuların konu içeriği: Başörtüsü, imam hatip liseleri 

Analiz kapsamında başörtüsü, imam hatipler ve kuran kurslarıyla ilgili korkular “imam 

hatip liseleri” ve “başörtüsü” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda AKP’nin en fazla 
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oranda imam hatiplerle ilgili, en az oranda da başörtüsüyle ilgili korku içerikli iletileri 

kullandığı belirlenmiştir. 

ABD, Avrupa, 
AB, İsrail ve 
Yahudi 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR 
      (%) 

ABD 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 5 50 4 67 - - 5 25 - - 

Yahudi 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

3 25 - - - - - - 7 35 - - 

İsrail 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

7 58 - - - - - - 8 40 - - 

AB Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

- - 5 50 2 33 - - - - - - 

IMF 
Politikalarıyla 
İlgili Korkular 

2 17 - - - - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 12 100 10 100 6 100 - - 20 100 - - 

Tablo 41: Siyasal korkuların konu içeriği: ABD, Avrupa, AB, İsrail ve Yahudi politikaları 

Analiz kapsamında “ABD”, “Yahudi”, “İsrail”, “AB” ve “İMF” politikalarıyla ilgili 

korkulara en fazla CHP, ardından AKP, SP, MHP’nin kullandığı belirlenmiştir. Buna göre ABD 

politikalarıyla ilgili korkulara MHP, CHP ve SP’nin yakın oranlarda, Yahudi politikalarıyla 

ilgili korkulara en fazla oranda CHP’nin, ardından AKP’nin,  İsrail politikalarıyla ilgili 

korkulara CHP ve AKP’nin yakın oranlarda, AB politikalarıyla ilgili korkulara MHP ve SP’nin 

eşit oranlarda ve İMF politikalarıyla ilgili korkulara ise az oranda sadece AKP’nin yer verdiği 

görülmektedir. 

İç ve Dış Düşman 
Korkusu 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Ülke İçindeki 
Çeteler Siyaseti 
Tehdit Ediyor. 

24 100 - - 5 100 - - 5 100 3 100 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 24 100 - - 5 100 - - 5 100 3 100 

Tablo 42: Siyasal korkuların konu içeriği: İç ve dış düşmanlar 

Analiz kapsamında iç ve dış düşman korkusu “ülke içindeki çeteler siyaseti tehdit 

ediyor”ve “iç ve dış düşmanlar ülkenin güvenliğini tehdit ediyor” değişkenlerine göre 

incelenmiştir. Tabloda iç ve dış düşman korkularını içeren iletileri en fazla oranda AKP, az 

oranda ise MHP, CHP, BDP ve HASP’nin kullandığı belirlenmiştir. Buna göre “ülke içindeki 

çeteler siyaseti tehdit ediyor iletisini” en fazla oranda AKP, ardından MHP, CHP, BDP ve 

HASP, “iç ve dış düşmanlar ülkenin güvenliğini tehdit ediyor” iletini ise en fazla oranda 

sırasıyla AKP ve MHP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. 
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Kürt Sorunu ve 
PKK Terörü 
Korkusu 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

PKK Terörü Ülkeyi 
Tehdit Ediyor. 

24 28 - - 21 100 3 100 8 62 2 20 

PKK, BDP, MHP, 
CHP İşbirliği 
Yapıyor. 

28 32 - - - - - - - - - - 

Kürtler 
Asimilasyona 
Uğradı. 

14 16 - - - - - - - - - - 

BDP Halkı Tehdit 
Ediyor. 

21 24 - - - - - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - 5 38 8 80 
Toplam 87 100 - - 21 100 3 100 13 100 10 100 

Tablo 43: Siyasal korkuların konu içeriği: Kürt sorunu ve PKK terörü 

Analiz kapsamında Kürt sorunu ve PKK terörü korkusu “PKK terörü ülkeyi tehdit 

ediyor”, “PKK, BDP, MHP, CHP işbirliği yapıyor”, “Kürtler asimilasyona uğradı” ve “BDP 

halkı tehdit ediyor” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda Kürt sorunu ve PKK terörü 

korkusuyla ilgili iletileri en fazla oranda AKP kullanmıştır; ardından MHP, CHP, HASP, 

BDP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre “PKK terörü ülkeyi tehdit ediyor” iletisini en 

fazla oranda sırasıyla eşit oranlarda AKP ve MHP’nin, en az oranda HASP’nin, “PKK, BDP, 

MHP, CHP” işbirliği yapıyor iletisini en fazla oranda AKP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. Öte 

yandan AKP’nin en fazla oranda sırasıyla “BDP, Kürt halkını tehdit ediyor”, “Kürtler 

asimilasyona uğradı” iletilerini kullandığı anlaşılmaktadır. 

Bölücülük 
Korkusu 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

Türk-Kürt 
Ayrımından Doğan 
Bölücülük 

5 100 - - 9 50 3 60 6 26 - - 

İnanç Temelinde 
Bölücülük 

- - - - 9 50 2 40 17 74 - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 5 100 - - 18 100 5 100 23 100 - - 

Tablo 44: Siyasal korkuların konu içeriği: Bölücülük 

Analiz kapsamında bölücülük korkusu “Türk-Kürt ayrımından doğan bölücülük” ve 

“inanç temelli bölücülük” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloya göre bu korkuyu en fazla 

oranda sırasıyla CHP, MHP, HASP ve AKP kullanmıştır. Buna göre Türk-Kürt ayrımından 

doğan bölücülük korkularına en fazla sırasıyla MHP, ardından CHP, HASP ve AKP’nin, inanç 

temelinde bölücülükle ilgili iletileri ise en fazla oranda sırasıyla CHP, ardından MHP ve en az 

oranda HASP’nin kullandığı anlaşılmaktadır.  
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İnsan Hakları, 
Düşünce ve İnanç 
Özgürlüğüyle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

Kişisel Yaşam 
Alanlarına 
Müdahaleyle İlgili 
Korkular 

- - - - - - - - 7 21 - - 

Düşünce 
Özgürlüğüyle İlgili 
Korkular 

- - - - - - - - 17 50 - - 

Faili Meçhullerle 
İlgili Korkular 

- - - - - - 2 100 7 21 - - 

Diğer 2 100 - - - - - - 3 8 - - 
Toplam 2 100 - - - - 2 100 34 100 - - 

Tablo 45: Siyasal korkuların konu içeriği: İnsan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğü 

Analiz kapsamında insan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğüyle ilgili korkular “kişisel 

yaşam alanlarına müdahale”, “düşünce özgürlüğü”, “faili meçhul cinayetler” ve “işkence” 

değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloya göre en fazla oranda CHP, en az oranda da AKP ve 

HASP’nin iletileri görülmektedir. Buna göre CHP en fazla oranda sırasıyla düşünce özgürlüğü, 

eşit oranda kişisel yaşam alanlarına müdahale ve faili meçhullerle ilgili, ardından işkenceyle 

ilgili korkulara yer verirken, AKP’nin sadece işkenceyle ilgili, HASP’nin ise faili meçhullerle 

ilgili korku içerikli iletileri kullandığı anlaşılmaktadır. 

Sınavlarda ve İşe 
Alımlardaki 
Usulsüzlüklerle 
İlgili  Korkular 

AKP SP MHP HAS CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

SSK’da Usulsüz 
Alımlarla İlgili 
Korkular 

2 40 - - - - - - 1 4 - - 

YGS’ de 
Usulsüzlüklerle 
İlgili Korkular 

2 40 - - 3 100 - - 17 71 - - 

Diğer 1 20 - - - - - - 6 25 - - 
Toplam 5 100 - - 3 100 - - 24 100 - - 

Tablo 46: Siyasal korkuların konu içeriği: Sınavlarda ve işe alımlarda usulsüzlükler 

Analiz kapsamında sınavlardaki ve işe alımlardaki usulsüzlüklerle ilgili korkular 

“SSK’da usulsüz alımlar”, “YGS’de usulsüzlük” ve “ÖSYM’de usulsüzlükler” değişkenlerine 

göre incelenmiştir. Tabloya göre, sınavlarda ve işe alımlarda usulsüzlüklerle ilgili korkuları en 

fazla oranda CHP, az oranlarda ise AKP ve MHP’nin kullandığı görülmektedir. Buna göre 

SSK’daki usulsüz işe alımlarla ilgili korku iletilerini en fazla oranda AKP, ardından CHP, 

YGS’deki usulsüzlüklerle ilgili korku iletilerini en fazla oranda CHP, ardından az oranda MHP, 

ÖSYM’deki usulsüzlüklerle ilgili korkuları en fazla CHP, en az oranda ise AKP’nin kullandığı 

anlaşılmaktadır. 

Sosyo-kültürel 
Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. SAY.OR SAY.OR. SAY.OR SAY. OR. SAY.OR. 
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        (%)         (%)         (%)         (%)          (%)        (%) 

Toplumsal 
Olaylarda Artış 

- - - - 15 100 - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam - - - - 15 100 - - - - - - 

Tablo 47: Sosyo-kültürel korkuların konu içeriği 

2011 Genel Seçimleri’nde sosyokültürel korku içerikli iletileri sadece MHP’nin kullandığı 

görülmektedir.  

Toplumsal 
Olayların Artışıyla 
İlgili Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

 SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

Toplumsal 
Kutuplaşmayla ilgili 
Korkular 

- - - - 5 34 - - - - - - 

Suç oranlarının 
Artışıyla İlgili 
Korkular 

- - - - 2 13 - - - - - - 

Kadına Uygulanan 
Şiddet Artışıyla 
İlgili Korkular 

- - - - 2 13 - - - - - - 

Göçle İlgili 
Korkular 

- - - - 4 27 - - - - - - 

Aile Yapısındaki 
Çözülmelerle İlgili 
Korkular 

- - - - 2 13 - - - - - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam - - - - 15 100 - - - - - - 

Tablo 48: Siyasal korkuların konu içeriği: Toplumsal olaylarda artış 

Analiz kapsamında toplumsal olayların artışıyla ilgili korkular “toplumsal kutuplaşma”, 

“suç oranlarında artış”, “kadına uygulanan şiddet”, “göçle ilgili korkular” ve “aile yapısındaki 

çözülmelerle ilgili korkular” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda sosyokültürel 

korkularla ilgili iletileri sadece MHP’nin kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre MHP en fazla 

oranda göçle ilgili korkular, ardından eşit oranlarda toplumsal kutuplaşma, suç oranlarındaki 

artış, kadına uygulanan şiddetteki artış, göçle ilgili korkular ve aile yapısındaki çözülmeler ile 

ilgili korkuları içeren iletileri kullanmıştır. 

Ekonomik 
Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Enflasyon, 
Ekonomik Kriz, 
İşsizlik, Hayat 
Pahalılığı ve 
Yoksullukla İlgili 
Korkular 

- - 4 100 25 69 - - 11 37 - - 

Yolsuzluk ve 
Rüşvetle İlgili 
Korkular 

2 100 - - 11 31 - - 19 63 - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 2 100 4 100 36 100 - - 30 100 - - 

Tablo 49: Ekonomik korkuların konu içeriği 
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Analiz kapsamında ekonomik korkular “enflasyon, ekonomik kriz, işsizlik, hayat 

pahalılığı ve yoksulluk”, “yolsuzluk ve rüşvet” ile ilgili değişkenlere göre incelenmiştir. 2011 

Genel Seçimleri’nde ekonomik korkuları en fazla oranda MHP, CHP, SP ve AKP’nin 

kullandığı belirlenmiştir. Buna göre enflasyon, ekonomik kriz, işsizlik, hayat pahalılığı ve 

yoksulluk ile ilgili korku iletileri en fazla sırasıyla MHP, CHP ve SP, yolsuzluk ve rüşvetle 

ilgili korku iletilerini ise en fazla sırasıyla CHP, MHP ve AKP’nin kullandığı görülmektedir. 

Pahalılık ve 
Yoksulluk-
İşsizlikle İlgili 
Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
 SAY.OR. 
        (%) 

  SAY.OR 
        (%) 

  SAY.OR. 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

 SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

Hayat Pahalılığı ve 
Yoksullukla İlgili 
Korkular 

- - - - 10 40 - - 7 64 - - 

İşsizlikle İlgili 
Korkular 

- - 4 100 15 60 - - 4 36 - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam - - 4 100 25 100 - - 11 100 - - 

Tablo 50: Ekonomik korkuların konu içeriği: Pahalılık-yoksulluk-işsizlik 

Analiz kapsamında ekonomik korkular “hayat pahalılığı ve yoksulluk” ve “işsizlik” 

değişkenlerine göre incelenmiştir. Ekonomik korkuları içeren tabloya göre en fazla oranda 

MHP, CHP, en az oranda ise SP’nin korku içerikli iletilere yer verdiği anlaşılmaktadır. Buna 

göre MHP en fazla oranda sırasıyla işsizlik, hayat pahalılığı ve yoksulluk, CHP en fazla oranda 

sırasıyla hayat pahalılığı ve yoksulluk, ardından işsizlik, SP’nin ise az oranda işsizlikle ilgili 

korku içerikli iletileri kullandığı belirlenmiştir. 

Yolsuzluk-Rüşvet 
İle İlgili Korkular 

AKP SP MHP HASP CHP BDP 
SAY. OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY.OR. 
        (%) 

SAY.OR 
        (%) 

SAY. OR. 
         (%) 

SAY.OR. 
       (%) 

Yolsuzluklar Ciddi 
Boyutlara Ulaştı. 

2 100 - - 11 100 - - 19 100 - - 

Diğer - - - - - - - - - - - - 
Toplam 2 100 - - 11 100 - - 19 100 - - 

Tablo 51: Ekonomik korkuların konu içeriği: Yolsuzluk-rüşvet 

Analiz kapsamında yolsuzluk ve rüşvetle ilgili korkular “yolsuzluk ciddi boyutlara 

ulaştı” değişkenine göre incelenmiştir. Yolsuzluk ve rüşvetle ilgili korku içerikli iletileri 

tabloda en fazla oranda sırasıyla CHP ve MHP, en az oranda ise AKP’nin kullandığı 

görülmektedir.  

Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi 

2002, 2007 ve 2011 Genel Seçimleri’nde gerçekleştirilen miting konuşmalarını içeren 

haberler Hürriyet, Cumhuriyet, Zaman ve Taraf gazeteleri üzerinden içerik analizi yöntemiyle 
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incelenmiştir. İnceleme, siyasal parti liderlerinin kampanyalarında ülkenin siyasal, sosyal ve 

ekonomik sorunlarını içinde barındıran korkuları kullanarak seçmenlerin desteğini almayı 

hedefledikleri yönündeki varsayımı destekler niteliktedir. Buna göre 2002, 2007 ve 2011 Genel 

Seçimleri’nde siyasi partilerin Cumhuriyet Rejimi’nin tehdit altında olduğu, 12 Eylül öncesine 

dayanan korkular, başörtüsü, Kuran kursları ve imam hatipler, ekonomik korkular, çetelerin 

Türk siyasetini şekillendirmeye çalıştığı iddiasının yanı sıra, iç ve dış düşman korkusu, ABD, 

Avrupa, İsrail ve Yahudi politikalarından kaynaklanan korkular, bölücülük korkusu, PKK 

terörü ve Kürt sorunuyla ilgili korkular, YGS’de usulsüzlükler ve insan hakları ve özgürlüklerin 

yitirilmesiyle ilgili korkuların geldiği yönündeki hipotezin doğruluğu büyük ölçüde 

desteklenmiştir. 

Araştırmada 2002 Genel Seçimi ile elde edilen bulgular ANAP’ın en fazla oranda laik 

demokratik Cumhuriyet’in tehdit altında olduğu iletisini kullandığını, CHP ve DSP’nin de 

benzer iletileri vurguladığını ortaya koymuştur. ANAP’ın korku iletilerinin içeriğini AKP’nin 

ülkeyi siyasal İslam ile yönetilen İran’a çevireceği, 28 Şubat’ın yeniden yaşanmasına neden 

olabilecek bir tehdit olarak ülkedeki demokrasi sürecini tıkayacağı yönündedir. CHP ve DSP 

de iletilerinde AKP’yi rejim için potansiyel tehlike olarak aktarırken, rejimin güvenliği için 

seçimlerden iktidar partisi olarak çıkmalarının önemine işaret etmiştir. DYP’nin AKP ile ilgili 

korku iletilerini ise rejim üzerinden duyulan endişeler değil, yeni bir parti olması ve Erdoğan’ın 

okuduğu şiir nedeniyle hapis cezası alması nedeniyle partinin geleceğinin belirsizliğine 

dayandırıldığı anlaşılmaktadır. Araştırma sırasında AKP ve DEHAP’ın ise ülkede 

demokrasinin engellendiği yönünde korku iletilerini kullanarak seçmen kitlesinin desteğini 

almaya çalıştığı anlaşılmaktadır. 2002 Genel Seçimi’nde AKP’nin CHP’yi yıpratmak için 12 

Eylül öncesine dayanan korkuları kullandığı belirlenmiştir. Buna göre Erdoğan, 12 Eylül 

öncesinde halkın çektiği ekonomik sıkıntıların baş sorumlusu olarak CHP’yi göstermiş ve 

CHP’nin iktidar olması durumunda halka benzer sıkıntıları yeniden yaşatacağını ileri 

sürmüştür. Bu sayede seçmen kitlesinde toplumun kolektif bilinçaltında yaşayan korkuları 

harekete geçirerek, CHP’yi neden seçmemeleri gerektiğinin altını çizmiştir. 2002 Genel 

Seçimleri’nde DYP ve ANAP da AKP ile benzer bir strateji izlemiştir. Nitekim DYP ve ANAP, 

dindar ve muhafazakâr kesimin desteğini alabilmek için CHP’nin tek parti iktidarı döneminde 

inançlı insanlara baskı yapıldığı iddialarını içeren geçmişe dayalı korkuları ön plana çıkarmıştır. 

Buna göre Yılmaz ve Çiller’in miting konuşmaları Baykal’ın 1950 öncesinde olduğu gibi 

ezanın yeniden Türkçe okunmasını istediği iddialarını içerirken, bir yandan da CHP’nin 

inançlarla uğraşan yasakçı bir parti olduğu nitelendirmesini yaptıkları söylenebilir. 
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SP, AKP ve DYP’nin 2002 Genel Seçimleri’nde dindar kesimin desteğini almak için 

türban, imam hatipler ve Kuran kurslarıyla ilgili korkuları dile getirdikleri anlaşılmaktadır. 

Tabloda türban ve sekiz yıllık eğitimle ilgili korkuların en fazla sırasıyla AKP, ardından SP ve 

DYP tarafından kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre Erdoğan “Türban sorununu çözmek 

namus borcumuzdur.” diyerek kendi iktidarları döneminde başörtüsü sorununa çözüm 

üretecekleri vaadinde bulunurken, Çiller başörtüsü yasağına dikkat çekerek “Keşke yasaksız 

bir ülke olabilseydik, bu yasaklar Erdoğan’a yaradı.” sözleri ile ülkede yasakların doğurduğu 

korkuların AKP’nin oluşumuna zemin hazırladığını ifade etmiştir. 2002 Genel Seçimi’nde 

CHP’nin siyasi korkulardan çok ekonomik korkuları kullandığı anlaşılmaktadır. CHP’nin 

miting konuşmalarında yüzde 74 oranında ekonomik korkuları, yüzde 26 oranında ise siyasal 

korkuları içeren iletileri kullandığı anlaşılmaktadır. Elde edilen verilerin yer aldığı tabloya göre 

CHP en fazla oranda sırasıyla enflasyon, borç, zam, hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk, 

ardından yolsuzluk ve rüşvetin yarattığı korkulara dayalı iletileri kullanırken,  iktidar olması 

durumunda bu sorunlara çözüm üreteceği vaadinde bulunmaktadır. 

Araştırmada AKP’nin CHP’yi yıpratma stratejisi doğrultusunda 2002 Genel 

Seçimleri’nde olduğu gibi 2007 Genel Seçimi’nde de 12 Eylül öncesindeki CHP iktidarları 

döneminde yaşanan olumsuzluklara dayalı korkuları ön plana çıkardığı görülmektedir. Nitekim 

2002 Genel Seçimleri’ne bakıldığında Erdoğan’ın miting konuşmalarında 1978’de yaşanan 

akaryakıt kuyruklarının sorumlusu olarak dönemin enerji bakanı Baykal’ı sorumlu tutarken, 

2007 Genel Seçimleri’nden daha eski yıllara giderek 1946 yılına ait mazot ve ekmek 

karnelerinin üzerinde CHP yazan belgeleri miting konuşmalarında seçmenlerle paylaşmıştır. 

Diğer yandan araştırma sonrasında ulaşılan bulgulardan biri de, AKP’nin zaman zaman 12 

Eylül öncesi anarşi ve terör ortamında yaşananlardan sadece CHP’yi değil MHP’yi de sorumlu 

tutan korku iletilerini kullandığı yönündedir. 2007 Genel Seçimi’nde CHP, MHP, AKP ve DP 

miting konuşmalarında birbirlerine karşı bölücülük iddialarına dayanan korku iletilerini 

kullanmışlardır. Analiz sonrasında elde edilen bulgular, bölücülük korkusuyla ilgili en fazla 

oranda MHP’nin, ardından DP, CHP ve AKP’nin korku iletilerini kullandığını göstermektedir. 

Buna göre MHP, CHP ve DP Türk-Kürt ayrımına dayanan etnik kimlik siyaseti nedeniyle 

AKP’nin ülkeyi bölme çabasında olduğunu ileri sürerken, AKP ise CHP’nin izlediği yanlış 

politikalar nedeniyle ülkeyi ayrımcılığa sürüklediğine ve kin ve nefret tohumları ektiğine işaret 

etmiştir. Elde edilen bulgular DP’nin hem AKP’yi hem de CHP’yi bölücülük yapmakla 

suçladığını ortaya koymaktadır. DP, PKK terörü ve Kürt sorunu kapsamında AKP’nin etnik 

kimlik siyaseti yaparak ülkeyi bölmeye çalıştığını belirtirken, diğer yandan AKP ve CHP’nin 

rejim üzerinden yapılan tartışmalar ile toplumu kutuplaşmaya sürüklediğini vurgulamıştır. 
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2007 Genel Seçimleri’nde iktidar partisi AKP’nin Kürt sorunu ve PKK terör örgütüyle 

ilgili korku iletilerinin içeriğinde, bağımsız Kürt milletvekili adaylarının TBMM’e girmesinin 

ülke için sakınca doğuracağı yönünde iletiler kullandığı anlaşılmaktadır. Nitekim Erdoğan, 

miting konuşmalarında bağımsız Kürt milletvekillerinin parlamentoya girmeleri durumunda 

MHP milletvekilleri ile büyük çatışmalar yaşanacağını belirtirken, bu durumun parlamentonun 

işleyişini bozacağını ileri sürmüştür. Analiz sırasında PKK terör örgütünün ülkenin güvenliğini 

tehdit ettiği yönündeki iletileri en fazla oranda muhalefet partisi CHP, ardından MHP’nin 

kullandığı bulgusuna ulaşılmıştır. Buna göre Baykal’ın korku iletilerinin genel içeriğini AKP 

Hükümeti’nin PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan’ı tahliye etmeye hazırlandığı 

iddialarının, Bahçeli’nin iletilerinin içeriğini ise Öcalan’ın asılması yönündeki tartışmaların 

yanı sıra, terörün önündeki en büyük engelin aslında Erdoğan olduğu yönündeki iletilerinin 

oluşturduğu belirlenmiştir. 

Elde edilen bulgular 2002 ve 2007 Genel Seçimleri’ne katılan siyasi liderlerin miting 

konuşmalarında kullandıkları ekonomik korkuları en fazla oranda enflasyon, zam, ekonomik 

kriz, işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı ve yolsuzluk korku iletileri üzerinden şekillendirdiğini 

ortaya koymaktadır. Buna göre 2002 Genel Seçimleri’nde ekonomik korkularla ilgili iletileri 

en fazla oranda sırasıyla CHP, DYP ve ANAP ardından aynı oranda SP, MHP ve BBP’nin 

kullandıkları anlaşılmaktadır. 2007 Genel Seçimleri’nde ise ekonomik korkuları içeren iletileri 

en fazla oranda sırasıyla CHP, ardından yakın oranlarda SP, AKP, MHP ve DP’nin kullandığı 

belirlenmiştir. Araştırmada 2002 Genel Seçimi’nde sosyo-kültürel korkularla ilgili iletilere 

rastlanmazken, 2007 Genel Seçimleri’nde ise, Türk toplumunun ahlak yapısının bozulmasıyla 

ilgili sosyo-kültürel korkuların en fazla oranda sırasıyla CHP, AKP ve DP tarafından 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öte yandan elde edilen bulgular, siyasal aktörlerin seçim 

kampanyaları doğrultusunda kullandıkları korku iletilerinin yüksek oranda negatif içeriğe sahip 

olduklarını ortaya koymaktadır. 

2011 Genel Seçimleri’nde iç ve dış düşman korkularını içeren iletileri en fazla oranda 

sırasıyla AKP, MHP, CHP ve BDP’nin kullandığı görülür. Nitekim AKP, CHP ve MHP 

iletilerinde dış güçlerin uzantısı olan çetelerin kaset skandallarıyla Türk siyasetini 

şekillendirdiği iddiasına dayanan iç ve dış düşman korkularını vurgulamıştır. Buna göre 

Erdoğan’ın korku iletileri, kaset skandalıyla CHP’yi yeniden yapılandıran güçlerin, bu kez aynı 

oyunu MHP içinde de oynayacağı ve Türkiye’de temiz siyasete ihtiyaç duyulduğu yönündedir. 

Kılıçdaroğlu ise miting konuşmalarında çetelerle işbirliği içinde olduğunu iddia eden 

Erdoğan’a “Nerede bu Ergenekon? Gidip üye olacağım” diye cevap verirken, kaset 

skandallarıyla ilgili olarak “bütün kasetleri önce kendisi izliyor sonra da bir kısmını açıklıyor” 
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diyerek kaset skandallarının arkasında AKP’nin olduğuna işaret etmiştir. Öte yandan AKP’nin 

miting konuşmalarında CHP’yi Ergenekon kapsamında bir çete olarak nitelendirmesi ve rakip 

partilerin (CHP, MHP, BDP) ulusal ve uluslararası çeteler tarafından yönlendirildiği iddialarını 

içeren korku iletileri araştırmada ulaşılan diğer bulgular arasında yer alır. 

2011 Genel Seçimleri’nde AKP’nin, BDP ve PKK’nın Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

halkı üzerinde tehdit ve şantaj ile korku üreterek kendilerine oy verilmesinin engellenmeye 

çalıştığı yönünde iletileri kullandığı anlaşılmaktadır. Diğer yandan AKP, PKK’dan aldığı güçle 

halkı korkutarak, tehdit ederek oy aldığını iddia ettiği BDP’yi terörün gölgesinde siyaset 

yapmakla suçlarken, birliği ve beraberliği bozmak isteyenlerin Kürtleri İslam dininden 

uzaklaştırmak istediğini ileri sürmüştür. Analiz sırasında MHP’nin AKP Hükümeti’nin yanlış 

politikaları nedeniyle anarşi ve terörün sokakları yönettiğini vurguladığı, CHP’nin ise ülkeyi 

tehdit eden PKK terörünün Kürt vatandaşlara üniter yapıyı koruyarak, eşit yurttaşlık temelinde 

hak ve özgürlüklerin tanınmasıyla çözümleneceği vaadinde bulunduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

Öte yandan AKP’nin korku iletilerinde BDP’nin arkasında PKK terör örgütünün olduğunu sık 

sık vurgulaması ve BDP, CHP, MHP’nin seçimlerde AKP’ye karşı ittifak yaptıklarına işaret 

etmesi, ulaşılan diğer bulgular arasındadır. 

2002 ve 2007 Genel Seçimleri’nde miting konuşmalarında İsrail ve Yahudi 

politikalarına ilişkin korku iletilerine rastlanmayan AKP’nin, 2011 Genel Seçimleri’nde bu 

konuya ilişkin korku içerikli iletileri kullandığı anlaşılmaktadır. Buna göre Erdoğan’ın 

kullandığı korku iletilerinin genel içeriğini ‘Mavi Marmara Olayı’ paralelinde İsrail 

Hükümeti’nin haksız politikaları oluştururken, CHP’nin ise Mavi Marmara Olayı’na ilişkin 

AKP Hükümeti’nin sorumluluğuna işaret eden korku iletilerini kullandığı anlaşılmaktadır. 

CHP’nin 2011 Genel Seçimi’nde insan hakları ve özgürlüklerin yanı sıra, YGS sınavındaki 

usulsüzlükler ve ekonomideki yolsuzluklarla ilgili korkuları ön plana çıkardığı yönündeki 

hipotezin doğruluğu desteklenmiştir. Buna göre 2011 Genel Seçimi’nde insan hakları ve 

özgürlüklerle ilgili korku iletilerinin incelendiği tabloda, CHP’nin, en fazla sırasıyla düşünce 

özgürlüğü, ardından kişisel yaşam alanlarına müdahale, faili meçhul cinayetler ve işkenceyle 

ilgili korku iletilerini kullandığı görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun kişisel yaşam alanlarına müdahale 

ile ilgili korku iletilerinde telefonların dinlenmediği, herkesin özgürce düşüncelerini dile 

getirdiği bir Türkiye’yi kuracakları vaadinde bulunduğu belirlenmiştir. Miting konuşmalarında 

ülkenin korku toplumu haline geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, AKP Hükümeti’nin faili 

meçhul cinayetler ve işkenceyi bitirdikleri yönündeki beyanlarını doğru bulmazken, 7 yılda 110 

faili meçhul cinayet işlendiğinin altını çizmiştir. 
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2011 Genel Seçimleri’nde YGS ve ÖSS sınavlarında usulsüzlük yapıldığına ilişkin 

korku iletilerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre Kılıçdaroğlu yapılan usulsüzlüklerle 

ilgili olarak 1 milyon 700 bin çocuğun umuduyla oynandığını ifade ederken, AKP’li bir bakanın 

yakınının üniversiteye yerleştirilmesi için ÖSYM Başkanlığı’na elektronik posta gönderdiği 

iddiasını ortaya atmıştır. Erdoğan ise bu iddialar karşısında Kılıçdaraoğlu’nun SSK Genel 

Müdürü olduğu dönemde kendi yakınlarını çeşitli pozisyonlara usulsüz yoldan atadığı 

yönündeki iddiasını kamuoyuyla paylaşmıştır.  Diğer yandan, araştırmanın bulgularından biri 

de CHP’nin 2011 Genel Seçimleri’ndeki ekonomik korku iletilerinin çoğunun rüşvet ve 

yolsuzluk iddialarını içerdiği yönündedir. Nitekim bu döneme ait ekonomik korkuları içeren 

tablolara bakıldığında CHP’nin ekonomik korkuları en fazla yolsuzluk üzerinden yansıttığı 

anlaşılmaktadır.  

Sonuç 

Siyasi liderler kısa vadede iktidar olmak ya da var olan iktidarlarını koruyabilmek için 

korku dilini kullanırken aslında tehlikeli bir silahı ellerinde taşıdıklarını düşünmezler. Çünkü 

korku insanları aklın ve mantığın devre dışı kaldığı bireysellikten uzak, sürü psikolojisine sahip 

bir kitle toplumunu oluşturma tehlikesini içinde taşır. Çoğu zaman kin ve nefreti körükleyen 

korkular, kolektif öfkenin yanı sıra toplumsal ayrışmaları ve çatışmaları da beraberinde getirir. 

Öte yandan, belirli güç odaklarının kendi amaçlarına ulaşmak için korkuyu yoğun şekilde 

kullanması, onarılması güç toplumsal yaraların yanı sıra yeni korkuların oluşumuna da zemin 

hazırlar. Bu durumda korkunun etkisiyle uygulamaya dökülen her olumsuz yaklaşım ya da 

eylemin yeni korkuları ve yeni düşmanları doğuracağı değerlendirmesi yapılabilir. Bu açıdan 

yaklaşıldığında toplumsal birlik ve dayanışma yerine düşmanlığın, kinin, nefretin ve öfkenin 

egemen olduğu toplumlardaki çözülmeler, hem içten hem de dıştan gelebilecek tehlikeler için 

uygun koşullar oluşturma riskini içinde barındırır. 

Korkunun siyasette etkin bir şekilde kullanılması karşısında yapılması gerekenler neler 

olabilir? Öncelikle bireylerin ve toplumların bilinçaltına bastırdıkları bireysel ya da kolektif 

korkularıyla yüzleşerek, hakikati idrak etme bilinç düzeyine ulaşmaları gerekmektedir. Bu 

bilinç düzeyi insanların başlarına gelen felaketleri şanssızlık ya da kadersizlik olarak 

nitelendirmelerinin ötesinde toplumsal ve siyasal boyutlar açısından irdelenmelerinin yolunu 

açacaktır. Bu sayede insanlar kendilerine hatırlatılan ya da dayatılan korkularla aslında neyin 

hedeflendiğinin analizini yapabilecek ve bunun sonucunda sürü psikolojisine sahip kitlelerin 

gönüllü üyeleri olmak yerine, Mills’in ifadesiyle aklın ve mantığın ön planda olduğu bilinçli 

bir toplumun inşasını gerçekleştirebileceklerdir. 
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Özet 

Birinci Dünya Savaşının ardından dünya genelinde yeni bir düzen kurulmaya çalışılırken, 
arka planda Avrupa’da bazı ülkelerin yeni bir savaşa hazırlık yaptığı görülmektedir. 
Özellikle Versailles antlaşmasının ağır şartları altında ezilen Almanya, kaybettiği gücüne 
ve Avrupa genelindeki otoritesine tekrar hakim olabilmek adına birtakım girişimlerde 
bulunmuştur. Birinci Dünya Savaş’ının toplumlar üzerindeki travmatik etkileri sürerken, 
bir süre sonra ikinci bir dünya savaşının patlak vermesi, başta Avrupa olmak üzere birçok 
coğrafyayı etkisi altına almıştır. 1939-1945 yılları arasında kapsayan II.Dünya savaşının 
ardından Dünya üzerinde iki kutuplu bir denge oluşmuş ve Soğuk Savaş (1947-1991) 
olarak nitelenen bu dönem, yaklaşık olarak 44 yıl sürmüştür. Türkiye, her ne kadar aktif 
olarak II. Dünya Savaşına katılmamış olsa da gerek jeopolitik konumu gerekse de 
kurulmakta olan yeni dünya düzeninde yer almak istenciyle Soğuk Savaşın etkilerinden 
uzakta kalamamıştır. Bu çalışmada da özellikle Soğuk Savaş Döneminin Türkiye’deki 
basın faaliyetleri üzerindeki etkisi üzerinde durulmuş olup, çalışma sol basın ile 
sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada, literatür tarama yöntemi kulanılmış olup, Soğuk Savaş 
Dönemi’nde Türkiye’de Sol Basın üzerinde Yön, Atılım ve Ant dergileri sınırlılığında 
betimleyici bir tablonun ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Soğuk Savaş, Türkiye, Sol Basın, Yön Dergisi, Atılım Dergisi, Ant 
Dergisi  

During The Cold War Left Press in Turkey 

Abstract: 

While a new order is being established around the world following the First World War, 
some countries in Europe are preparing for a new war in the background. In particular, 
under the heavy conditions of the Treaty of Versailles, Germany made a number of 
attempts to regain its lost power and its authority throughout Europe. While the traumatic 
effects of the First World War on the societies continued, the eruption of a second world 
war took the influence of many geographies, especially Europe. After the Second World 
War, which took place between 1939 and 1945, a two-pole equilibrium was formed on 
the Earth and this period, which was described as Cold War (1947-1991), and took 
approximately 44 years. Despite being actively involved in the Second World War, 
Turkey did not participate in World War I. Nevertheless, it couldn't stay away from the 
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effects of the Cold War with his geopolitical position and willingness to take part in the 
new world order being established. In this study, in particular the period of the Cold War 
has been focused on the impact on the activities of the press in Turkey. In this study, 
literature review method was used. Also, the effects of Cold War Era on the Turkey’s 
Left Press was investigated. This study was limited with Yön, Atılım and Ant magazines. 

 
Keywords: Cold War, Turkey, Left Press, Yön Magazine, Ant Magazine, Atılım 
Magazine 
 
 

Giriş 

 Başta Avrupa olmak üzere Dünya üzerinde görece kısa bir süre zarfında iki büyük 

savaşın patlak vermesi, mevcut dengeleri değiştirmiş ve toplumları derinden etkilemiştir. 

Özellikle II. Dünya Savaşı'nın, dünya üzerindeki dengeleri tümüyle değiştirdiği 

söylenebilir. 1939-1945 yılları arasını kapsayan II. Dünya Savaşı sonrasında değişen 

dengeler sonucunda uluslararası arenada Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği 

olmak üzere iki süper güç belirmiştir. Savaşın bitiminden Sovyetler Birliği'nin 

dağılmasına kadar geçen 44 yıllık süre zarfı, Soğuk Savaş Dönemi olarak 

adlandırılmaktadır ve bu dönemde iki süper güç arasındaki politikaların dünya siyasetini 

etkisi altına aldığı görülmektedir. 

 İdeolojik eksenli bir kutuplaşmanın görüldüğü Soğuk Savaş Dönemi'nde 

Sovyetler Birliği sosyalist ve komünist bir ideolojinin savunuculuğunu yaparken, 

Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalist bir ideolojinin savunuculuğunu yapmıştır. 

Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve dünyadaki birçok ülkenin de bu iki kutuplu 

düzende ayakta durabilme çabaları dikkat çekmektedir. Bu dönemde Türkiye, Sovyetler 

Birliği tehditlerinden kaçınmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Batı 

Bloğu'na yaklaşmıştır. Amerika, bu dönemde Avrupa'nın dibe vuran ekonomisini 

kalkındırmak ve yaklaşan Sovyet tehditini engelleyebilmek için çaba sarfetmiştir. 

NATO'nun kurulması, Truman Doktrini ve ikili anlaşmalar yapılmasıyla Amerika, 

Sovyet tehditini engellemek istemiştir. 

 Soğuk Savaş Dönemi'nin alamet-i farikasının Amerika ve Sovyetler Birliği 

arasındaki caydırıcılık politikaları olduğu söylenebilir. Bu dönemde Amerika ve 

Sovyetler Birliği, birçok ülkeye iktisadi ve askeri yardımlarda bulunmuştur. Temel 

amacın kendi ideolojilerini yaymak ve bloklarını genişletmek olduğu gerçeğinden hareket 

edilirse merkez olarak nitelendirilen Amerika ve Sovyetler Birliği'nin etrafında uydu 
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ülkelerin yer aldığı görülmektedir. Türkiye zamanla Amerika'ya daha da yakınlaşarak, 

NATO ittifakı içerisinde yer almıştır.  

 Yapılmış olan bu çalışmada öncelikli olarak Soğuk Savaş'a dair genel bir 

betimleme sunularak, Soğuk Savaş'ın Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. 

Türkiye'nin Soğuk Savaş Dönemi'ndeki sosyo-politik yapısı genel bir çerçevede 

değerlendirilmiş olup, dönemin sol basın faaliyetleri genel hatlarıyla incelenmiştir. 

Yapmılmış olan bu çalışma, dönemin uzun bir tarihsel aralığı kapsaması ve bu dönem 

içerisinde faaliyet gösteren çok fazla basın-yayın organının olması nedeniyle 1960-1980 

yılları arasında basım yayım faaliyeti gösteren YÖN, ANT ve ATILIM dergileri ile 

sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede çalışmanın 1960-1980 yılları arasında sınırlandırıldığını 

belirtmek gerekmektedir. Yargısal örneklem yoluyla dönemin siyasi ve toplumsal 

iklimini yansıtmak noktasında ön plana çıkan YÖN, ANT ve ATILIM dergilerinin yayın 

politikaları ve içerikleri, literatür tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışmada genel 

hatlarıyla değerlendirilmiş olup, döneme ilişkin betimleyici bir çalışma ortaya 

koyulmuştur. 

 Çalışma sınırlılığında yer alan YÖN dergisi, Doğan Avcıoğlu’nun sahipliğinde 

1961 – 1967 yılları arasında yayımlanan haftalık bir dergi olup, dönemin siyasi ve 

toplumsal atmosferini yansıtması noktasında önemli bir yere sahiptir Aynı şekilde Yaşar 

Kemal, Fethi Naci ve Doğan Özgüden tarafından kurulan ve 1967-1971 yılları arasında 

haftalık olarak yayımlanan ANT dergisi de dönemin koşullarının ve Soğuk Savaş’ın 

etkilerinin Türkiye özelinde gözlemlenmesi noktasında önem arz etmektedir. Yasaklı bir 

yayın olan ATILIM dergisi ise Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) resmi yayın olarak 

1974-1987 yılları arasında yayımlanmıştır. Soğuk Savaş döneminin Türkiye’de faaliyet 

gösteren sol basındaki etkilerinin gözlemlenmesi noktasında çalışma sınırlılığında yer 

alan üç derginin de sol tandanslı bir yayın politikası benimseleri, Soğuk Savaş’ın sol basın 

üzerindeki etkilerini görmek noktasında önemlidir. Bu çerçevede çalışmanın temel savı, 

Soğuk Savaş döneminin başta genel olarak basın faaliyetlerini, özelde ise sol basın 

faaliyetlerini şekillendirdiğidir. 

İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Soğuk Savaş 

 Birinci Dünya Savaşı’nın ardından dünya üzerinde köklü dönüşümler yaşanmıştır. 

Güç dengelerinde birtakım değişiklikler olmuş ve savaşta galip gelen devletler, mağlup 

olan devletlere karşı birtakım ekonomik, siyasal ve askeri yaptırımlar uygulama yoluna 
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gitmişlerdir. Tüm bunlara ek olarak sanayileşmenin hız kazanması, köylerden kente göç 

ve savaş döneminde yaşanan ağır insan kayıpları, toplumları derinden etkilemiştir. Birçok 

ülke, savaşın yaralarını sarmak için mücadeleye girişerek, ulusal kalkınma çareleri 

aramıştır. Bu süreç, bir yandan da İkinci Dünya Savaşı’nın nedenlerini oluşturmaktadır. 

Yeni düzen arayışı devletleri birtakım eylemlere sevketmiştir. Birinci Dünya Savaşı ve  

İkinci Dünya savaşı arasındaki dönemde Avrupa’da Asya’da ve Afrika’da askeri 

müdahalelerin olduğu gözlemlenmektedir. Uzak Doğu coğrafyasında Japonya, 

Mançurya’yı işgal ederek, Çin’e saldırıda bulunmuştur. Avrupalı sömürge ülkeleri ise 

Orta Doğu’da manda rejimlerini sürdürmek isterken, Sovyetler Birliği, Baltık ülkelerine 

doğru açılma amacı taşımaktaydı (McNeill, 2008: 709).   

 Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkeler arasında bir bloklaşmaya gidildiği 

görülmektedir. Benzer ideolojiler ya da çıkarlar etrafında birleşen ülkeler, temelde iki ayrı 

blok oluşturmuşlardır ve İkinci Dünya Savaşı’na giden süreçte bu kamplaşmaların 

keskinleştiği gözlemlenmektedir. Bu bloklardan birini İngiltere, Fransa ve Sovyetler 

Birliği oluştururken, diğerini ise Almanya, İtalya ve Japonya oluşturmaktaydı 

(Sönmezoğlu, 2011: 395). Özellikle Almanya’da 1933 yılında Nasyonal Sosyalistlerin 

iktidara gelmesiyle başlayan süreç, Dünya üzerindeki dengeleri değiştirmiş ve İkinci 

Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması, 

Almanların 1939 yılında Polonya’ya saldırması sonucunda gerçekleşmiştir. Almanya’nın 

bu saldırısının ardından İngiltere ve Fransa, Almanya’ya savaş ilan etmiştir ve İkinci 

Dünya Savaşı fiili olarak başlamıştır (Sönmezoğlu, 2011: 396). Sonraki dönemde savaşa 

İtalya, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri de katılmıştır. İkinci Dünya Savaşı 1944 

yılında, Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu ittifakın yenilgiye uğramasıyla sona 

ermiştir.  

 İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle dünya üzerinde iki kutuplu bir siyasetin ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bir blokta Sovyetler Birliği diğer blokta ise Amerika Birleşik 

Devletlerinin olduğu iki kutuplu Dünya’da sıcak savaşın yerini Soğuk Savaşa bıraktığı 

söylenebilir. 1947 yılında başlayıp, 1991 yılında sona eren Soğuk Savaş, ülkeler üzerinde 

oldukça etkili olmuştur. Dünya siyasetini şekillendiren, toplumsal yaşamı etkileyen bir 

süreç olarak Soğuk Savaş, Savaşın galibi konumunda olan iki ülkenin (A.B.D. ve 

Sovyetler Birliği) arasındaki gerginlikten kaynaklanmaktadır. Esasen bir denge durumu 

olarak da nitelendirilebilecek olan Soğuk Savaş’ın, temelde ideolojik bir dayanaktan 

beslenen bir hegemonya savaşı olduğu ileri sürülebilir (Brzezinski, 1994: 306). Sovyetler 
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Birliğinin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin benimsemiş oldukları ideolojileri, 

Avrupa’ya ve Dünya’nın diğer coğrafyalarına empoze etmeye çalıştıkları bir çatışma hali 

olarak da görülen Soğuk Savaş (Lightbody, 1999: 4), kendisini birçok alanda göstermiştir. 

Sanattan, spora; siyasetten, ekonomiye kadar tüm alanlarda etkili olan Soğuk Savaş, 

dünyayı iki kutba ayırmıştır. Çeşitli bloklar ve siyasi yapılanmalarla bloklarını konsolide 

etmeye çalışan iki önemli uluslararası aktör olarak A.B.D ve Sovyetler Birliği, soğuk 

savaşın en önemli aktörleri arasında yer almaktadırlar. İki süper gücün arasındaki 

çekişmeye dayanan Soğuk Savaş dönemi, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan eşitsiz 

güç ve denge dağılımının kabul edildiği bir dönem olarak da kabul edilebilir. Bu dönemde 

Sovyetler Birliği yerkürenin belirli bir bölümünü denetimi altına alarak, hakimiyet 

kurarken; A.B.D, eski emperyalist hegemonyasından arta kalan yerleri elinde tutarak, 

Batı yarıküresi ve okyanusların yanı sıra kapitalist sisteme entegre olmuş coğrafyalarda 

da denetim ve hakimiyet kurmuştur (Hobsbawm, 1996: 264-265). 

 Soğuk Savaşın ortaya çıkma nedenlerine bakılacak olursa birkaç bakış açısının ön 

plana çıktığı görülmektedir. Bu bakış açılarından jeopolitik önemi vurgulayan bakışa göre 

Soğuk Savaş, II. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan iki güçlü devletin, nüfuz 

mücadelesi olarak yorumlanmaktadır. Sovyetler Birliğinin çökmesiyle son bulan (1991) 

Soğuk Savaş, sonuç olarak A.B.D’nin zaferiyle neticelenmiştir (Hermann & Lebow, 

2004: 2). Soğuk Savaş, esasen bir barış durumu olarak da nitelendirilebilir. Hannah 

Arendt, Şiddet Üzerine isimli eserinde, barışın kalıcılığı ve sürdürülebilirliği açısından 

askeri gücün gerekli olabileceğine dikkat çekmiştir (Arendt, 2012: 10). Soğuk Savaş 

döneminde başta nükleer silahlar olmak üzere silah teknolojisi ve savaş sanayisine 

yapılan yatırımlar, kutuplar arasında caydırıcı unsur olmuştur.  

 Soğuk Savaş döneminin karakteristik özelliklerine bakıldığında ilk olarak 

Sovyetler Birliği’nin komünizmi yaymayı hedeflemesi ve A.B.D’nin de komünizm 

tehdidine karşı önlem aldığı bir denge durumu dikkat çekmektedir (Armaoğlu, 1984: 

537). Bu çerçevede ele alındığında iki kutuplu bir dünyada diğer ülkelerin denge siyaseti 

yapmaya çalıştığı gözlemlenmektedir. A.B.D, Sovyet tehdidine karşı Avrupa’da ve 

Asya’da gerek ekonomik gerekse de askeri yardımlar yaparak, komünist ideolojiyi 

savuşturmak istemiştir. Dolayısıyla ABD’nin savaş sonrası dönemde asıl amacının 

Sovyet tehdidini ortadan kaldırmak olduğu söylenebilir.  
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 Batı Avrupa’nın savaş sonrasındaki kötü durumu Amerikan yönetimini harekete 

geçirmiş ve başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere Avrupa genelinde birtakım adımlar 

atmaya itmiştir. Bu bağlamda ABD’nin üç farklı yaklaşım sergilediği görülmektedir. İlk 

olarak ABD, II. Dünya Savaş’ına katılmak ve Avrupa’da söz sahibi olarak, Sovyet 

ilerleyişini önlemek için ülke genelinde psikolojik bir hazırlık yaratmak istemekteydi. 

İkinci olarak, askeri yöntemin öne çıktığı görülmektedir. 12 Mart 1947 yılında ABD 

Başkanı Truman, kendi adını taşıyan bir doktrin ilan ederek, Yunanistan’a 300.000.000, 

Türkiye’ye ise 100.000.000 dolarlık askeri malzeme yardımı yapma kararı verdi. 

Truman'ın bu kararının arka planında güçsüz bir Yunanistan'ın Batı'ya zarar verdiği ve 

vermeye devam edeceği düşüncesi bulunmaktadır (Armaoğlu, 1991: 153-157). ABD, son 

olarak ise ekonomik önlemler adı altında Kongre tarafından “İhracatı Denetleme 

Yasası'nı çıkartarak, Sosyalist Blok'a karşı geniş çaplı bir ambargo uygulamaya başladı 

(Oran, 2009: 483-485). ABD’nin uygulamalarına cevaben Sovyetler Birliği de 

girişimlerde bulunmuştur ve Soğuk Savaş’ın tansiyonu yükselmeye başlamıştır. 

 Amerika Birleşik Devletleri, Soğuk Savaş döneminde dünya üzerinde değişen 

dengeleri tekrar sağlayabilmek amacıyla sorumluğu üstlenerek, kendi iç kamuoyunun da 

desteğiyle harap olan Avrupa ekonomisini kalkındırmak, Atlantik ittifakını (NATO) 

oluşturmak ve küresel ölçekte güvenlik ve ekonomik ortaklıklar oluşturarak, yeni bir 

düzen tahsis etmeye çalışmıştır (Kissinger, 2016: 303). 

Soğuk Savaş döneminin kutuplaşmasının somutlaştığı bir diğer alan ise kurulan 

uluslararası yapılardır. A.B.D, 1949 yılında Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nü 

(NATO) kurarken, Sovyetler Birliği NATO’ya karşılık olarak 1955 yılında Varşova 

Paktı’nı oluşturmuştur. Kutuplaşmaların gittikçe derinleşmesi, diğer ülkeleri bu iki 

kutuplu düzene uyum sağlamaya itmiştir ve gerek ekonomik gerekse de askeri bakımdan 

güçsüz olan ülkeler, bu örgütlere eklemlenme yolunu seçmişlerdir. Jeopolitik konumu 

gereği Türkiye de bu iki kutuplu düzende yerini alarak, kurulan yeni dünya düzeninde 

NATO’ya yaklaşmıştır. Bu çerçevede Soğuk Savaş’ın Türkiye üzerinde de ciddi etkileri 

olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Türkiye, içinde bulunduğu şartlardan ötürü, 

özgül ağırlığını koruyamamış ve taraf seçmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla Soğuk 

Savaş, Türkiye’nin gerek toplumsal gerekse de siyasal hayatında oldukça etkili olmuştur. 

Soğuk Savaş’ın Türkiye Üzerindeki Etkileri 
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 Türkiye, jeopolitik konumu bakımından oldukça önemli bir ülkedir. Dolayısıyla 

hem Sovyetler Birliği hem de ABD, Türkiye’yi tarafına çekmek için uğraşmışlardır. II. 

Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Sovyetler Birliği, birtakım arayışlar içine 

girmiştir. Savaşın bitimine az bir süre kala dönemin Dışişleri Bakanı Vyaçeslav Molotov, 

1925 yılında Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan “dostluk ve tarafsızlık 

antlaşması” daha fazla uzatmayacağını bildiren bir nota vererek, Türkiye ile olan 

ilişkilerini yeniden şekillendirme yolunu seçmiştir. Molotov, savaş koşullarının 

değiştiğini ileri sürerek, Türkiye ile yeni koşullara göre antlaşma yapabileceklerini 

belirtti. Sovyetler Birliği’nin yeni istekleri Kars ve Ardahan’ın Sovyetler’e bırakılması ve 

Boğazlar’da söz hakkına sahip olmak istemesi, Türkiye’yi İngiltere ve ABD’nin de 

içerisinde yer aldığı Batı Bloğu’na itmiştir (Oran, 2009: 499-507).  

 Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na fiili olarak katılmaması ve iki süper güç 

arasında denge siyaseti gözetmesi, dış politikada bazı savrulmalara yol açmıştır. 

Türkiye’nin iç ve dış siyasetinin Soğuk Savaş Döneminde yaşamış olduğu savrulmalar, 

toplumsal yaşamı da etkilemiştir. Basın-yayın faaliyetlerinden, gündelik yaşama; 

spordan, sanata kadar her alanda etkisini gösteren Soğuk Savaş, Türkiye’nin 

“Amerikancı” değerlere doğru yol almasının da önünü açmıştır. Sovyet tehdidi nedeniyle 

gittikçe Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Bloğu’na yaklaşan Türkiye’nin, bu süreçte 

Amerikanlaştığı görülmektedir. Amerikancı değerlerin ön plana çıkmaya başladığı, 

liberal ekonomiye geçişin hazırlıklarının yapıldığı Soğuk Savaş dönemi, Türkiye’yi 

yapısal bir dönüşüme uğratmıştır. Bu dönemde Amerikan yardımlarının yoğunlaştığı 

görülmektedir. Özellikle tek partili döneme geçiş ve demokratikleşme süreciyle at başı 

gitmeye başlayan Amerikanlaşma sürecinde tarımsal faaliyetlerde ciddi bir artış yaşanmış 

ve bu sayede köylü halkın oyunu kazanan Demokrat Parti, 1954 seçimlerinde oylarını 

arttırmıştır (Erhan, 2001: 285). Yine bu dönemde Amerika, Türkiye’ye Avrupa için gıda 

ve hammadde sağlayabilmesi amacıyla 4 Temmuz 1948 tarihinde ekonomik yardımları 

öngören “Ekonomik İşbirliği Anlaşması” imzalamıştır (Oran, 2009: 540). 

 Amerika’nın Soğuk Savaş döneminde Türkiye ve Avrupa’nın birçok ülkesine 

yapmış olduğu yardımların ideolojik bir temelinin olduğu asıl amacın ise Sovyetler 

Birliği tehdidine karşı Avrupa’yı ve Türkiye’yi güçlü kılarak kendisine bir merkez 

yaratma gayreti içerisinde olduğu gerçeğinden hareket edilecek olursa Amerika’nın bu 

dönemde kendi çıkarları doğrultusunda bir dış politika izlemekte olduğu söylenebilir. 

Amerika, özellikle II. Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkilerini giderebilmek ve kendisine yeni 

SATIR
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

114



 

 

pazarlar yaratabilmek için Avrupa ekonomisinin kaldırılması gerektiğinin farkında olarak 

dış politikasını bu bilinçle şekillendirmiştir. Henry Kissinger’a göre bu dönemde 

Amerika, kendi düşmanlarını dahi “demokratik” uluslar arasına katabilmek ve 

kalkındırabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Başta Marshall Planı olmak üzere 

Dört Nokta programını da devreye sokan Amerika, uzak toplulukların kalkınıp 

gelişebilmesi için teknolojisini ve kaynaklarını seferber etmiştir (Kissinger, 2000: 466-

467). 

 Türkiye ve Amerikan ilişkilerinin gittikçe yakınlaşmaya başladığı bu dönemde 

özellikle Türkiye kamuoyunda Amerika’ya karşı bir sempatinin oluştuğu görülmektedir. 

Bu dönemde Amerikancı politikaları destekleyen hükümetler, Sovyetler Birliğini bir 

tehdit olarak görmekte ve politik olarak yönlerini Amerika’ya doğru çevirmekteydiler. 

Amerika ise bu dönemde Avrupa’da konsolidasyonu sağlamak amacıyla çeşitli 

girişimlerde bulunarak, Sovyetler Birliğini uluslararası arenada çevreleyerek, 

yalnızlaştırmaya çalışmaktadır. Gerek ekonomik gerekse de siyasi anlamda güçsüz 

konumda olan Türkiye ise Batı Blok’una eklemlenerek, uluslararası arenada söz sahibi 

olmak istemektedir. 

 Bu dönemde özellikle Türk basının tutumu ve Amerikancı politikalara karşı 

duruşu dikkat çekmektedir. Amerika’ya karşı basının tutumunu en açık bir biçimde 

özetleyen olayın ABD donanmasına bağlı Missouri savaş gemisinin 5 Nisan 1946 yılında 

Türkiye’yi ziyaret etmesidir (Gültekin, 2017: 45). Bu bağlamda Soğuk Savaş döneminin 

izlerinin Türk basınından takip edilmesi faydalı olarak görülmektedir. 

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Basın Faaliyetleri 

 Bilindiği üzere Soğuk Savaş Dönemi yaklaşık olarak 44 yıl sürmüştür. Bu 

bağlamda Soğuk Savaş Dönemini, tek bir boyutta ele almak sağlıklı bir portre 

sunmayacaktır. Dolayısıyla uzun soluklu bir dönem olan Soğuk Savaş'ın etkileri çok 

farklı alanlarda görülmüştür. Yapılmış olan bu çalışma açısından, Soğuk Savaş 

Dönemi'nde Türkiye'de sol basının konumu ve tavrı üzerinde durularak, 1960 ve 1980 

yılları arasında faaliyet gösteren sol basın hakkında genel bir tablo ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de faaliyet gösteren sol basına geçilmeden 

önce bu dönemde Türkiye'deki basın faaliyetlerinin genel karakteristiğine bakmak, 

kapsamlı bir değerlendirmeye varabilmek noktasında anlamlıdır.  
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 İkinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki dönemde Türk basınında birtakım değişim 

ve dönüşümlerin olduğu görülmektedir. Bu dönemde sol ve sağ tandanslı yayın 

organlarında bir artış olduğu görülmektedir ancak bu artış, düşünsel anlamda bir artışa 

denk düşmemektedir. Bu artışın daha çok nicel olduğu ve düşünsel olarak aynılığa 

tekabül ettiği görülmektedir. Soğuk Savaş'ın ilk dönemleri olan ve henüz Amerika ile 

yakın ilişkilerin gelişmeye başlamadığı zamanda sol ve sağ görüşlü yayın organlarına 

tolerans gösterilmiştir. Bu durum, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu iki kutuplu 

dünyadaki denge siyasetinin basın alanındaki bir göstergesi olarak yorumlanabilir 

(Gürkan, 1998: 55).  

 Savaş sonrası dönemde Türk basınının genel durumunun uluslararası siyasete göre 

şekillendiği söylenebilir. Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında 1925 yılında imzalanan 

"saldırmazlık" anlaşmasının feshi, Türk Basınında Sovyet karşıtı bir durumu tetiklerken, 

Amerikancı bir yaklaşımın da önünü açmıştır (Gürkan, 1998). İki kutuplu bir dünyada, 

Türkiye'de yer alan basın-yayın organlarının tek bir ses olmadığı görülmektedir. Bazı 

yayın organları, Sovyetler Birliği'ne yakın bir politikayı benimserken, bazı yayın 

organlarının ise daha Amerikancı bir çizgide olduğu söylenebilir. Bu bağlamda II. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde Türk basınında düşünsel anlamda uluslararası ilişkilere ilişkin 

yekpare bir duruşun olmadığı gözlemlenmektedir. Sovyetler Birliği ile ilişkilerin iyice 

gerilmeye başladığı dönemde Sovyet politikalarının dönemin basın-yayın organlarından 

olan Tanin, Vatan ve Cumhuriyet gibi gazetelerde eleştirildiği görülmektedir (Gürkan, 

1998: 105-114). 

 Dönemin gazetecilerinden olan Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Cahit Yalçın ve 

Nadir Nadi gibi isimler, Sovyetler Birliği'nin Türkiye aleyhindeki istek ve hamlelerini 

eleştiren bir duruş sergileyerek, Sovyet tehditine karşı bir duruş sergilemişlerdir. Ancak 

altı çizilmesi gereken önemli bir husus, bu dönemde henüz tam olarak siyasal iktidarların 

politikaları Amerikancı bir yöne evrilmediği için dönemin hükümetleri Sovyetler 

Birliği'ne karşı aleni bir karşı duruş sergilememektedir. Bu aşamada gerginliklerin iki 

devletin basın-yayın organları üzerinden yürütüldüğü görülmektedir. Sovyetler 

Birliği'nin resmi yayın organı olan Pravda'da Türkiye aleyhinde yazılar yazılarak, 

kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı bilinmektedir (Gürkan, 1998: 115).   

 Soğuk Savaş dönemi boyunca birçok basın-yayın organının faaliyet göstermiştir. 

Bu basın organlarından bazıları hükümetin resmi politikalarının destekleyicisi 
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konumunda yer alırken, bazılarının ise hükümet politikalarının karşısında yer aldığı 

görülmektedir. Bu bağlamda, dönem itibariyle Türkiye'deki basın-yayın organlarının tek 

bir düşünce etrafında birleşmediğinin altının çizilmesi gerekmektedir. Sovyetler 

Birliği'nin istek ve tehditlerine karşı bir duruş sergileyen basın organlarının sonraki 

dönemde Amerikancı politikaları destekledikleri söylenebilir. Ancak bu dönemde 

çalışmamız açısından önem arz eden hususun Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'deki sol 

basın faaliyetlerinin ve tutumlarının ortaya çıkartılması olacaktır.  

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sol Basın 

Türkiye'de Sol Düşüncenin Tarihsel Gelişimi 

 Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde II. Mahmut döneminde başlayan 

modernleşme hareketlerinin sonraki dönemlerde fikirsel hareketliliği de beraberinde 

getirdiği söylenebilir. Bu çerçevede sol düşüncenin Osmanlı topraklarına girişinin de 

"Geç Osmanlı" döneminde filizlendiği görülmektedir. Osmanlı'nın bir imparatorluk 

olması ve bünyesinde farklı etnik azınlıkları barındırıyor olması, sol düşüncenin farklı 

etnik azınlıklar tarafından benimsenmesine yol açmıştır. Gayrimüslim işçiler arasında 

görülen sendikalaşma ve grev gibi eylemlerin sol düşüncenin Osmanlı topraklarında 

yavaş yavaş filizlenmeye başladığının bir göstergesidir (Belge, 2008: 27). Bu çerçevede 

Osmanlı döneminde sol ve sosyalist hareketin ele alınabilmesi etnik ve dinsel 

azınlıklarının rolünün değerlendirmeye katılmasını zorunlu kılmaktadır (Ahmad, 1995: 

13). 

  Osmanlı İmparatorluğu'ndaki sol hareketlerin temelde sendikalaşma ve grev 

üzerinde odaklanıyor olması, esasen Osmanlı'daki sol hareketlerin sosyalist olmaktan 

ziyade sendikalist olarak nitelendirilmesine neden olmaktadır. Ancak yine de dönem 

itibariyle Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya üzerindeki sol dalgadan etkilenmediğini 

söylemek doğru değildir. Burada vurgulanması gereken temel nokta, Avrupa'daki diğer 

imparatorluklardan farklı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda sosyalist hareketi 

denetleyecek ve temellendirebilecek herhangi bir etnik azınlığın bulunmayışıdır (Ahmad, 

1995: 22). 

 Osmanlı İmparatorluğu özelinde sosyalist düşüncenin II. Meşrutiyet sonrasında 

ortaya çıktığı söylenebilir. Bu çerçevede 1908 yılındaki hareketi, burjuva devrimi olarak 

nitelendirmek yerinde bir tanımlama olacaktır. Buradan hareketle Türkiye'de sol 

düşüncenin 1908-1925 yılları arasında doğduğunu söyleyebiliriz (Tunçay, 1978: 23-24, 
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Çulhaoğlu, 2002: 153). Marksist düşüncenin bu topraklardaki gelişiminin Avrupa'daki 

ülkelerden geç olmadığını belirtmek gerekmektedir. Cumhuriyet Dönemi özelinde 

bakıldığında Türkiye'de sol düşüncenin örgütsel düzlemde üç temelinin olduğu 

görülmektedir. Bu örgütlenmelerden ilki, 1920 yılının Eylül ayında Bakü'de Mustafa 

Suphi tarafından kurulan "Türkiye Komünist Partisi"dir. İkinci sol örgütlenme ise 1920 

yılının Aralık ayında Baytar Binbaşı Salih Hacıoğlu tarafından kurulan "Türkiye Halk 

İştirakiyun Fırkası"dır. Üçüncüsü örgütlenme ise 1920 yılının Şubat ayında Doktor Şefik 

Hüsnü Değmer ve çevresindeki kişiler tarafından kurulan " Türkiye İşçi ve Çiftçi 

Sosyalist Fırkası"dır (Belge, 2008: 19-28).  Sol düşüncenin Türkiye'de gelişim 

göstermesinin tarihsel arka planında yatan bu üç örgütlenme, sonraki dönemde daha 

sistemli bir hale gelerek, etkili bir yapılanma haline dönüşmüştür.  

 Türkiye'de sol yapılanmaların 1908 yılından başlayarak, belirli bir kronolojik ve 

düşünsel sırada devam ettiği söylenebilir. Gerek II. Dünya Savaşı öncesi gerekse de II. 

Dünya Savaşı sonrası dönemde de devam eden sol örgütlenmeler, Türkiye siyaseti ve 

toplumsal yapısı açısından incelenmeye değer görülmektedir. Yukarıda belirtilen üç farklı 

temel hareketin yanında ayrıca Türkiye'de sol düşüncenin kurumsallaşmasında ve siyasi 

arenada varlık göstermesine katkı sağlayan bir diğer siyasi oluşumun 20 Şubat 1919 

yılında kurulan "Türkiye Sosyalist Fırkası" olduğu ileri sürülebilir. Kurucuları arasında 

Hüseyin Hilmi Bey, Mustafa Fazıl Çun, Mehmet Ali Bilgişin gibi isimlerin yer aldığı 

parti, mütareke döneminde işçi hareketlerini örgütlemiş ve toplumsal olarak sol 

düşüncenin filizlenmesinde rol oynamıştır (Tunaya, 1986: 398-399). 

 II. Dünya Savaşı'nın ardından başlayan Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de sol 

görüşün daha sistemli bir hale gelerek ve kurumsallaşarak toplumsal düzlemde varlık 

göstermeye başlamıştır. Özellikle 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) kurulması, 

Türkiye'de sol hareketin güç kazanmasında önemli bir eşik olmuştur. Kemal Türkler, 

İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız ve Kemal Nebioğlu gibi isimlerin kurucuları arasında yer 

aldığı TİP, Türk siyasetinde önemli bir etkiye sahiptir. Ancak Türkiye'de sol düşünce ve 

sosyalist örgütlenmesinin Türkiye İşçi Partisi ile başlamadığının altının çizilmesi 

gerekmektedir.  

 Türkiye İşçi Partisi, özellikle Amerikancı politikalar izleyen Demokrat Parti ve 

tek parti döneminin uygulamalarına bir kaşı duruş olarak kurulmak istenmiştir. Kurulacak 

olan bu partinin genel anlayışı, emekçileri yurt işlerinde söz ve karar sahibi etmeyi 
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amaçlamaktaydı. Emekçi kesimin siyasal alanda birleşmesini ve demokratik bir güç 

haline getirilmesini planlayan TİP, 27 Mayıs Darbesi'nin ardından kurularak, sol 

düşünceyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmiştir (Aybar, 1988 :113). Bu 

çerçevede TİP için Türkiye'nin siyasal ikliminde kendisini ülke gündemine sokabilen ilk 

sosyalist parti olduğu söylenilebilir (Cem, 1971). 

 Gerek Türkiye İşçi Partisi gerekse de diğer sol yapılanmalar, Soğuk Savaş 

öncesinde ve sonrasında birtakım basın-yayın organları aracılığıyla politikalarını topluma 

yaymak ve benimsetmek istemişlerdir. Anti-Amerikancı bir duruş sergileyen bu yayınlar 

yer yer Sovyetler Birliği'nin politikalarını benimsemekte olup, bazı durumlarda ters 

düşebilmektedirler. Bu bağlamda çalışma sınırlılığı içerisinde yer alan Soğuk Savaş 

Dönemi sol basınına yakından bakmak gerekmektedir. 1947-1991 yılları arasını kapsayan 

Soğuk Savaş Dönemi'nde sol basının faaliyetlerinin genel hatlarıyla incelenmesi bu 

çalışmanın temel amacını teşkil etmektedir.  

Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de Sol Basın 

 1947 yılında başlayan ve 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla sona eren 

Soğuk Savaş Dönemi boyunca Türkiye'de birçok basın-yayın organının faaliyet 

gösterdiği görülmektedir. Sol düşüncenin temsil edildiği ve sol politikaların desteklendiği 

bazı yayınlar şu şekilde sıralanabilir: Yön Dergisi, Ant Dergisi, Emek, Yeni Hayat, 

Aydınlık Fevkalade Amele Nüshası, Adımlar ve Türk Solu gibi dergiler, sol düşüncenin 

temellendirdiği yayınlar kategorisinde yer almaktadırlar.  

 Soğuk Savaş Dönemi boyunca sol düşüncenin temel tartışma konularının Amerika 

ve NATO karşıtlığı olduğu söylenebilir. Sol yayın organlarının bu karşıtlık sayesinde 

seslerini Türk kamuoyuna daha etkili bir şekilde duyurdukları söylenebilir (Uslu, 2000: 

62). Sol basında tartışılan temel meseleler, genel olarak Amerika karşıtlığı üzerinden 

temellendiği için Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler sol basında kendisine yer 

bulmuştur. Kıbrıs Sorunu, Haşhaş sorunu, Küba Krizi, U2 sorunu, NATO ve CENTO 

üyelikleri gibi konu başlıkları sol basında yer alan temel meseleler olarak özetlenebilir.  

Uzunca bir zaman dilimini kapsayan Soğuk Savaş döneminde çok sayıda sol yayın ortaya 

çıkmıştır dolayısıyla bu çalışma, Yön dergisi, Ant dergisi ve Atılım dergisi olmak üzere 

üç sol yayın üzerinde sınırlandırılmıştır. 

 Yön Dergisi 
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 Soğuk Savaş Dönemi sınırları içerisinde ve 27 Mayıs darbesi sonrasında kurulan 

ve "sosyalist" bir dergi olarak nitelendirilen, Yön Dergisi, Doğan Avcıoğlu öncülüğünde 

29 Aralık 1961 yılında yayın hayatına başlamış sol tandanslı bir dergidir. Genelde 

Türkiye İşçi Partisi üyelerine hitap eden ve parti üyelerinden yazılar alan dergi, kendisi 

"Anti Emperyalist" olarak tanımlamaktadır. Sol düşünce ile Kemalizmi aynı potada 

eriterek " Sol Kemalist " bir anlayış geliştirmeye çalışan Avcıoğlu'nun Yön Dergisi'nde 

sosyalizm açıkça dile getirilmiş olup, sosyalizm yolunda ilk aşamanın "milli demokrasi" 

olduğunu vurgulayarak, derginin genel tavrına ilişkin fikir vermiştir (Macar, 2009: 162-

166). 

 1961 - 1967 yılları arasında yayın hayatını sürdüren Yön Dergisi, ilk sayısında 

dönemin aydınlarının ortak imzalı bir bildirisiyle çıkmış olup, 30 bin tiraja ulaşmıştır. 

Yön Dergisi'nin Türkiye'nin genel atmosferini ve sol düşüncenin tüm kesimlerini 

etkileyen bir dergi olduğu söylenebilir (Aydınoğlu, 1992: 38). Yön Dergisi, sol 

ideolojinin yaygınlık kazanması ve entelektüel alanda bir etki alanı yaratması noktasında 

eşik taşı olarak kabul edilmekle beraber, sosyalizmin Türkiye'de bir tabu olarak 

algılanmasının da yıkılmasında etkili olmuştur. Yön Dergisi'nin ana davasının "sosyal 

adalet içerisinde hızlı kalkınma" olduğu söylenebilir  (Bora, 2017: 609).   

 Yön Dergisi'nin ilk sayısında yer alan aydınların ortak bildirisinde bu davaya 

vurgu yapıldığı görülmektedir. Bildiri metninde yer alan " Kalkınma felsefemizin hareket 

noktaları olarak, bütün imkanlarımızı harekete geçirmeyi, yatırımları hızla arttırmayı, 

iktisadi hayatı bütünüyle planlamayı, kütleleri sosyal adalete kavuşturmayı, istismarı 

kaldırmayı ve demokrasiyi kütlelere maletmeyi zaruri sayıyoruz" (Yön, 1961) ifadeler, 

Yön Dergisi'nin temel davasını tanımlar niteliktedir. 

 Yön Dergisi, her ne kadar başlangıçta "sol düşünce ve sosyalist" bir amaçla yayın 

hayatına başlayıp, sol düşüncenin birleştiği bir platform olarak görülse de, sonraki 

dönemlerde özellikle de 1964-65 yıllarından sonra milliyetçi vurguların artış gösterdiği 

gözlemlenmektedir. Sosyalist düşüncenin bir şekilde yorumlanarak farklı bir biçime 

büründüren Avcıoğlu, "gerçek milliyetçiliğin, ulusal ekonomik bağımsızlığı savunan 

sosyalizm olduğunu söyleyerek, sosyalizme farklı bir bakış açısı geliştirmiştir. 

Avcıoğlu'nun bu sosyalizm anlayışı Doğu ve Batı sosyalizminden farklı bir noktada 

konumlandırılabilir. Bu tasnif Tanıl Bora'ya göre "az gelişmiş ülkeler sosyalizmi" 

kategorisi altında ele alınabilir. Batı sosyalizminden daha radikal ancak Doğu sosyalizmi 
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kadar da totaliter olmayan bu anlayış, daha devletçi bir yol olarak tanımlanmaktadır 

(Bora, 2017: 610-612). 

 30 Haziran 1967 yılına kadar yayın hayatını sürdüren Yön Dergisi toplam, 222 

sayı çıkartılmıştır. Soğuk Savaş dönemi içerisinde yayın hayatını sürdüren Yön 

Dergisi'nin bu dönemde Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 

tutumuna genel olarak bakıldığında, sosyalizm eksenli bir politika doğrultusunda 

Sovyetler Birliği'ne karşı ılımlı olduğu görülmektedir. Amerika'yı emperyalist bir güç 

olarak nitelendiren Türkiye'nin almış olduğu dış yardımların, azgelişmişlik ve bağımlılık 

ile ilgili olduğunu ileri sürerek, yabancı yardımların Türkiye'nin kalkınması ve buna 

paralel olarak Türkiye'nin bağımsızlığını olumsuz yönde etkilediğini ileri sürerek 

eleştirmişlerdir (Dikici, 2009: 167). 

 Yön Dergisi ayrıca, Küba Krizi ve Kıbrıs sorunu üzerinden de Amerika karşıtı bir 

duruş sergileyerek, anti-Amerikancı bir duruşun fitilini ateşlemişlerdir. Yön Dergisi'nin 

ayrıca Küba Krizi ve Kıbrıs sorunu üzerinden Türkiye dış politikasını da tartışmaya 

açarak, Amerika aleyhinde kamuoyu oluşturmuşlardır. Yön Dergisi ekibi ayrıca 

Türkiye'nin NATO üyeliğini de eleştirerek, bunun Türkiye'nin egemenlik haklarının 

ihlaline yol açacağını ileri sürerek, Amerikancı politikaları eleştirmişlerdir (Dikici, 2009: 

171-175).  

 Genel hatlarıyla Yön Dergisi'nin tavrının Anti-Amerikancı olduğu ve dönemin 

hükümetlerini Amerikancı politikalar gütmekle suçlamaları Yön Dergisi'ni Batı Bloğu 

karşısında konumlandırmaktadır. Yön Dergisi'nin Sovyetler Birliği'ne karşı tutumuna 

bakıldığında ise tersi bir durum dikkat çekmektedir. Avcıoğlu'na göre, Sovyetler Birliği, 

Amerika gibi emperyalist bir devlet değildir çünkü orada dev tekeller bulunmamaktadır. 

Yöncülere göre, Türkiye'nin, Amerika ile değil tam tersine Sovyetler Birliği ile ekonomik 

ve ticari ilişkiler geliştirmeleri gerekmektedir (Dikici, 2009: 178). Son kertede Yön 

hareketi ve dönemin sol hareketi için bir tarafta Sovyetler Birliği'nin savunduğu barış 

içinde ve birlikte yaşama tezi ile diğer yanda yer alan Amerika karşıtlığı, başta Yön 

Dergisi olmak üzere gelişim gösteren tüm sol hareketleri etkileyen dış etkenler olarak 

kabul edilmektedir (Özdemir, 1993: 45). 

 Ant Dergisi 
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 Ant Dergisi, 1967 yılında Fethi Naci, Yaşar Kemal ve Doğan Özgüden tarafından 

çıkartılan sosyalist görüşte bir dergidir. Ant dergisi, Tüm dünyada sosyalist düşüncenin 

yükselişe geçtiği bir dönemde, herhangi bir parti ya da eğilimin sözcüsü olmaktan 

kaçınarak ortaya çıkmış bir dergi olarak nitelendirilmektedir. Ant Dergisi, özellikle 

dönem itibariyle Türkiye İşçi Partisi'nin egemen olduğu alanda, sosyalist anlayışa farklı 

bir soluk getirmek ve Türkiye'de tek sosyalist hareketin TİP olmadığını göstermek için 

çıkartılmıştır (Önen, 2012: 79). 

 Ant Dergisi'nin hitap ettiği kitle, işçiler, emekçiler, köylüler ve öğrencilerdir. 

Dergi, dünyada sosyalizm adına meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmiş ve 

bilimsel sosyalizmin savunuculuğunu yaparak, okuyucularını bu konuya dair 

bilinçlendirmek amacı gütmüştür (Önen, 2012: 79). Derginin yayın politikasına ve genel 

duruşuna dair derginin sahibi ve yazı işleri müdürü olan Doğan Özgüden, derginin ilk 

sayısında " Niçin Ant ? " başlıklı bir yazı kaleme alarak derginin manifestosunu 

açıklamıştır. Özgüden, Ant Dergisini Babıali basınında yer almayan gerçeklerin özgürce 

tartışıldığı bir forum olarak nitelemekte ve Ant Dergisi'nin sömürgeciliğe ve 

emperyalizme karşı olduğunun altını çizerek, bağımsızlık ve sosyal adalet için var 

olduğunu ileri sürmektedir (Özgüden, 1967: 3).  

 Doğan Özgüden'in yazısına paralel olarak derginin ilk sayısının kapağında da " 

Bağımsızlık ve Sosyal Adalet İçin " mottosu yer almaktadır. Derginin yazar kadrosuna 

bakıldığında dönemin ünlü sol entelektüel isimleri dikkat çekmektedir. Fakir Baykurt, 

Selahattin Hilav, İdris Küçükömer, Aziz Nesin, Abidin Dino ve Çetin Altan gibi isimler, 

derginin yazı ekibinde yer almaktadırlar.  

 Ant Dergisi'nin genel olarak Türk iç ve dış siyaseti değerlendirilecek olursa, anti-

Amerikancı bir tavır sergilediği dikkat çekmektedir. Özellikle Adalet Partisi'n, Amerika 

ile kurduğu ilişkiler üzerinden eleştiren Ant ekibi, ordunun darbeci yönüne de bir kutsiyet 

atfederek, askeri darbelere devrimci bir anlam yüklemektedirler. Ayrıca Ant Dergisi, AP 

iktidarını faşist olmakla suçlayarak, Amerika'nın komprador kapitalistlerin, hakim 

sınıfların desteğiyle ayakta durduklarını söylemektedirler (Aydın, 2008: 38-40).  

 Ant Dergisi'nin genel tavrının anti-Amerikancı olduğu ve yerel hükümetlerin 

politikalarının emperyalistlere hizmet ettiği yönündeki görüşü, derginin temel anlayışını 

yansıtmaktadır. Bu bağlamda Sovyetler Birliği'ne yakın bir yayın politikası izleyen Ant 
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Dergisi, AP iktidarını Amerikan emperyalizmin çıkarlarının savunucusu olmakla 

suçlamaktadır (Aydın, 2008: 41).  

 NATO, CENTO ve ABD ile yapılan diğer ikili anlaşmaları emperyalizme hizmet 

etmek olarak yorumlayan Ant Dergisi ekibi, bu çerçevede ele alındığında Sovyetler 

Birliği'ne yakın bir çizgide yayın yaptığı ve Amerikancı politikaların şiddetli eleştiricisi 

konumunda yer aldığı ileri sürülebilir.  

 Atılım Dergisi 

 1 Ocak 1974 tarihinde Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Organı 

olarak yayın hayatına başlayan Atılım Dergisi, Marksist bir motto ile çıkmıştır. "Bütün 

ülkelerin proleterleri, birleşiniz !" mottosuyla çıkmaya başlayan dergi, TKP'nin yayın 

organı olarak faaliyet göstermiştir. Derginin adının bir tesadüf olmadığının vurgulandığı 

ilk sayısında, Leninci bir atılım yapılarak, Komünist Parti'nin harekete geçerek, bir kitle 

partisi olması gerekliliğinin altı çizilmektedir (Atılım, 1974). 12 Mart Darbesi ile 

kesintisinden sonra, büyüyen sol dalgayı yakalamak ve TKP'yi tekrardan canlandırmak 

amacıyla çıkartılmaya başlanılan Atılım Dergisi, TKP'nin atılım dönemi olarak 

anılmasına neden olmuştur (Bora, 2017: 641). 

 Atılım hamlesinin arka planında 68 öğrenci hareketlerinde ve TİP'te yetişen 

Partizan dergisini çıkartan grubun olduğu bilinmektedir. Sıtkı Çoşkun, Veysi Sarıözen, 

Berdan Dere, Şeref Yıldız ve Nabi Yağcı gibi isimler, İstanbul'da etkili çalışmalar 

yürüterek işçiler ve TKP arasında yakın ilişki kurulmasına ön ayak oldular. Bu çerçevede 

DİSK ve TKP yakınlaşmasının meydana geldiği de görülmektedir (Bora, 2017: 642). 

TKP'nin yayın organı ve sözcüsü olarak yayın hayatını sürdüren Atılım Dergisi, ilk 

sayısında yayınlamış olduğu bildiride, derginin yayın politikasına ve genel tavrına ilişkin 

önemli veriler sunmaktadır. 

 Derginin ilk sayısında yer alan bildiride, dönemin hükümeti (Talu Hükümeti) ve 

Çankaya'nın büyük burjuvazinin ve Amerikan Emperyalistlerin hegemonyasını 

sürdürebilmeleri için hükümeti bırakmadıklarını söylemektedirler. Ayrıca bildiride, 

pahalılık, işsizlik ve enflasyona dikkat çekilerek, NATO'ya, büyük burjuvaziye ve 

Amerikan Emperyalizmine bağlılığının arttığının altı çizilerek, İncirlik gibi üslerin 

açılmasının Türkiye halkının ve bölgedeki Arap halklarının bağımsızlığına tehdit 

oluşturduğu dile getirilmektedir (Atılım, 1974).  
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 Görüldüğü üzere Atılım Dergisi'nin, kuruluş felsefesi anti-Amerikancı bir 

düşünceye dayanmaktadır. Amerika'nın emperyalist olarak görülmesi ve dönem 

hükümetlerinin emperyalizmin çıkarlarına hizmet eden unsurlar olarak görülmesi, Atılım 

ekibinin Türk iç siyasetine dair bakış açısını göstermektedir.  

 Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını ve Batı Bloğu'ndan uzaklaşmasını her fırsatta 

dile getiren Atılım Dergisi ekibi, anti-Amerikancı bir çizgide olduklarını neredeyse her 

sayılarında göstermektedirler. Atılım Dergisi'nin 1975 yılı Şubat ayındaki sayısında bir 

bildiri şeklinde dile getirilen, NATO'yu emperyalizmin bir kolu olarak gördüklerini ve bu 

örgütlenmeye karşı "savaş bayrağını açan" ilk partinin TKP olduğu dile getirilmektedir 

(Atılım, 1975). 

 Direkt olarak Amerika ve Amerika ile ilişkilere sekter bir karşı duruş sergileyen 

Atılım Dergisi, sosyalist ve komünist bir çizgide yayın hayatını 1987 yılına kadar 

sürdürmüştür. TKP'nin resmi yayın organı olan dergi, parti politikalarından, iç ve dış 

siyasete kadar geniş yelpazede yazıya yer vermiştir.  

Sonuç 

 II. Dünya Savaşı ve sonrasında 44 yıllık uzun bir tarihsel süreci kapsayan Soğuk 

Savaş Dönemi, başta Türkiye olmak üzere Dünya üzerinde birçok ülkeyi etkisi altına 

almıştır. Türkiye, her ne kadar II. Dünya Savaşı'na aktif olarak katılmamış olsa da, 

savaşın sonuçlarından ve Soğuk Savaş döneminin etkilerinden doğrudan etkilenmiştir. II. 

Dünya Savaşı sonrasında  uluslararası arenada ortaya çıkan iki kutuplu dünya'da Türkiye, 

başlangıçta he ne kadar denge politikası izlemiş olsa da sonraki dönemlerde Amerika'ya 

yakınlaşmıştır. Bu durumun arka planında Sovyetler Birliği'nin iki ülke arasındaki 

anlaşması tek taraflı feshetmesi ve boğazlar ile Ardahan, Kars gibi iller üzerinde hak iddia 

etmesi, Türkiye'yi Amerika Birleşik Devleti ve Batı Bloğu'na yakınlaştırmıştır.  

 Soğuk Savaş Dönemi özelinde Türkiye'nin iç ve dış politikasının sol basın 

üzerindeki etkilerinin belli başlı konular üzerinde toplandığı görülmektedir. Çalışma 

sınırlılığında incelenen Yön, Atılım ve Ant dergilerinin üçü de her ne kadar sosyalizmi 

farklı şekillerde yorumlayarak, bir yayın anlayışı geliştirmiş olsa da, eleştirilerinin 

birleştiği noktaların benzerliği dikkat çekmektedir. Temelde anti-Amerikancılık, NATO 

ve CENTO karşıtlığı üzerinden yürütülen tartışmalarda, Amerika'nın emperyalist bir güç 
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olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır. Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de sol basının ve sol 

düşüncenin temelde Amerika karşıtlığı üzerinden beslendiği görülmektedir.  

 Sol basın Soğuk Savaş Dönemi'nde başta AP iktidarı olmak üzere mevcut 

hükümetleri emperyalizmin hizmetkarı olarak suçlamakta ve ivedilikle NATO ve Batı 

Bloğu'ndan ayrılmanın gerekliliğini salık vermektedirler. Öte yandan Sovyetler Birliği'ne 

yakın bir duruş sergileyen sol basının Sovyetler Birliği'ni emperyalist bir ülke olarak 

görmemeleri ve Amerika'yı emperyal ve sömürgeci bir güç olarak görmeleri de 

kronikleşen bir sorunun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Aynı zamanda bir denge siyaseti 

gütmeye çalışan Türkiye, iki kutuplu bir uluslararası politika izlemek için çabalamaktadır. 

 Yön, Ant ve Atılım dergilerinin Türkiye'de sol düşüncenin toplumsallaşmasında ve 

kurumsallaşmasındaki önemini yadsımak mümkün değildir ancak belirtilmesi gereken 

önemli bir husus her ne kadar Yön gibi bazı sosyalist dergiler, demokratik bir toplum 

tahayyülü kurmuş olsalar da askeri darbelere yüklemiş oldukları devrimci anlamla 

meşruiyetlerinin sorgulanmasına yol açmışlardır. Özelde Yön, Ant ve Atılım dergileri, 

genelde ise diğer sol tandanslı yayınlar üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olan Soğuk 

Savaş, Türk siyasi hayatını da şekillendirmiştir. Dönem itibariyle dünya genelinde güçlü 

bir etkiye sahip olan sol düşüncenin ürünü olan bu yayınların, dönemin siyasi hayatını 

etkilediğini de belirtmek gerekmektedir.  

 Özetlenecek olursa, özellikle Soğuk Savaş Dönemi Türkiye'sinde sol basın, 

kendisini Amerikan'nın karşısında konumlandırarak, sosyalist bir toplum kurulmasının 

ülküsüyle hareket etmişlerdir. Eşitlik, sosyal adalet, işçi hakları ve sendikalaşma gibi 

temaların önemle üzerinde durulması, sol basın faaliyetlerinin düşünsel sistemine dair 

ipuçları sunmaktadır. Soğuk Savaş’ın da etkisiyle körüklenen Amerikan karşıtlığının 

dönemin sol basınının şekillenmesinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. Yön, Ant ve 

Atılım dergileri sınırlılığında yapılan bu çalışmanın temel savının bu bağlamda 

doğrulandığını belirtmek gerekmektedir. 
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Özet 
Bu çalışmanın konusunu enformasyonel kapitalizm ve sayısal eşitsizlik kavramları 
çerçevesinde tembel eylemcilik, sanal imza kampanyaları ve toplumsal dayanışma 
oluşturmaktadır. Enformasyon toplumunda, internet ve internet teknolojileri aracılığıyla 
sürdürülen toplumsal dayanışma hareketleri daha fazla görünürlük kazanmıştır. Sanal imza 
kampanyaları da bu görünürlüğe destek veren platformlardır. Zaman ve mekân kavramını 
ortadan kaldırarak toplumsal dayanışma sağlayan çevrimiçi imza platformlarının hem olumlu 
hem de olumsuzlukları bulunmaktadır. Change.org sitesi, dünyada ve Türkiye’de tanınırlığı en 
fazla olan sanal imza kampanyası platformudur. Change.org aracılığıyla Türkiye’de düzenlenen 
bazı imza kampanyaları kamunun gündeminde önemli destek bulmuştur. Ancak, bu 
kampanyalar gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirememiştir. Öte yandan, bu site 
enformasyonel kapitalizm bağlamında faaliyet gösteren ticari bir platformdur. Bu yüzden 
Change.org bir şirket olarak değerlendirilmelidir. Kaldı ki, Change.org’un düzenlediği imza 
kampanyası sayısı ile başarıya ulaşan imza kampanyası arasında anlamlı bir ilişkiye 
rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, çalışmada Change.org’un tembel eylemcilikle doğrudan ilişkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Enformasyonel kapitalizm, İnternet, Sayısal eşitsizlik, Tembel 
eylemcilik, Toplumsal dayanışma, Change.org. 

*Bu çalışma, Prof. Dr. Erdal DAĞTAŞ’ın danışmanlığında yürütülen ve Ozan YILDIRIM tarafından 2019 yılında Kültür
Endüstrisi Olarak İnternetin Bireysel Özgürleşme ve Toplumsal Dayanışma Kavramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
başlığıyla sunularak kabul edilen doktora tezinden üretilmiştir.
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The Virtual Dimension of Social Solidarity:  

Change.org Example in the Context of Slacktivism 

Abstract 

This study focuses on slacktivism, online petitions, and social solidarity in the context of 
informational capitalism and digital division. Social solidarity acts via the internet and internet 
technologies have become more visible in our information society. Online petitions contribute 
to this visibility, as well. Online petitions, which defy the sense of time and place when creating 
social solidarity, embody both positive and negative attributions. Change.org website is the 
most well-known online petition platform both in Turkey and in the world. Some petition 
campaigns have received substantial support from the public in Turkey with the help of 
Change.org. However, these campaigns failed to bring in the desired legislative regulations. On 
the other hand, from an informational capitalism perspective, the website is run by a for-profit 
company. That’s why, Change.org should be treated as a private company. It should be noted 
that there is not a meaningful correlation between the total number of online petition campaigns 
and the successful ones organised by Change.org. Therefore, it was concluded in the study that 
Change.org is directly related to lazy activism.  

Keywords: Informational capitalism, Internet, Digital division, Slacktivism, Social solidarity, 
Change.org.  

Giriş 

İnternet, 20. yüzyılın en önemli teknolojilerinden biridir. Askeri amaçlı bir proje olarak 

ortaya çıkan internet, bugün geldiği noktada geçmişte hayal dahi edilemeyecek kullanım 

alanları bulmuştur. Günümüzde, internet sadece gündelik yaşamı değil; toplumsal, ekonomik 

ve kültürel yaşamı da etkileyen önemli bir teknolojidir.  

İnternetin gelişim sürecinde Web 2.0 teknolojisi büyük bir devrim olarak ortaya 
çıkmıştır. Web 2.0, internet kullanıcılarına içerik üretme ve bu içeriği paylaşabilme olanağı 

vermiştir. Bu bağlamda, internet teknolojileri bireylerin içerik ürettiği, bu içerikleri paylaştığı 

ve farklı tartışmalara girdiği bir alan olarak işlev görmeye başlamıştır. Bu noktada kamusal 

alan, toplumsal dayanışma ve internet tartışmaları da yaygınlık kazanmıştır.  

Kamusal alan, bireylerin ortak tartışmalara katıldığı, müzakereler gerçekleştirdiği ve 
iletişimsel eyleme geçtiği bir alan olarak görülmektedir. Bu bağlamda, toplumsal dayanışmanın 

ortaya çıkması ancak ideal bir kamusal alan sayesinde gerçekleşebilir. İnternet, yeni medya ve 

sosyal ağların günümüzde kamusal alanı genişlettiği ve bireylerin bu kamusal alan içerisinde 
yer alıp, aktif tartışmalara katılarak yönetime doğrudan katıldığını savunan çok sayıda düşünür 

bulunmaktadır. Ancak, özellikle erişim sorunları ve yeni medya okuryazarlığının etkin bir 
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şekilde yaşama geçirilememesinden dolayı, internetin kamusal alan oluşturma potansiyeli 

tehlikeye girmektedir.  

Enformasyon toplumunda, bireylerin değişmelerini istedikleri bir konuda ilgili kişilere 

ulaşmalarının pek çok yolu bulunmaktadır. Bu bağlamda, enformasyon toplumunda ortaya 

çıkan toplumsal dayanışmanın sanal ortamlarda da ortaya çıktığı ve sürdürüldüğü söylenebilir. 

İnternet ve toplumsal dayanışmanın sanal ortamlarda en sık rastlanan şekillerinden biri 

dijital imza kampanyalarıdır. Dijital imza kampanyaları, mekân ve zamandan bağımsız şekilde 

bireylerin ortak kanaat ve düşünceler doğrultusunda bazı konularda online imza vermelerine 

olanak tanımaktadır. Dünyada ve Türkiye’de dijital imza kampanyası düzenlemeye olanak 

veren farklı platformlar bulunmaktadır. Bu platformlardan en önemlilerinden biri de 

Change.org sitesidir. Change.org sitesi aracılığıyla dünyada ve Türkiye’de her gün binlerce 

imza kampanyası düzenlenmektedir. Düzenlenen bu imza kampanyaları farklı internet 

platformlarında hem Change.org sitesi hem de bireysel internet kullanıcıları tarafından 

paylaşılmaktadır.  

Toplumsal dayanışmanın sanal imza kampanyaları aracılığıyla sürdürülmesinin olumlu 

ve olumsuz özellikleri vardır. Kuşkusuz, sanal imza kampanyaları fazla sayıda kişiye ulaşabilir. 

Ancak, bu noktada dünya genelindeki sayısal eşitsizlik devreye girmektedir. Öte yandan, sanal 

imza kampanyaları bireyleri “tembel eylemciliğe” alıştırmakta ve toplumsal dayanışma için 

gösterilen fiili davranışların azalmasına neden olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de Change.org 

üzerinden düzenlenen imza kampanyası sayısında nicel anlamda artış olmuştur. Ne var ki, bu 

durum bireylerin alanlarda gerçekleştirdikleri eylemlerden ve dayanışmalardan uzaklaştıklarını 

da göstermektedir. Kaldı ki, Change.org sitesinin enformasyonel kapitalist sistem içerisinde 

yapılanan bir şirket olduğunu da göz ardı etmemek gerekmektedir. 

Sözü edilen vurgu noktalarından hareketle, bu çalışmanın sorunsalını sanal imza 

kampanyalarının toplumsal dayanışmaya ne yönde etki ettiği sorusu oluşturmaktadır. 

Çalışmanın amacı ise Change.org sitesini tembel eylemcilik bağlamında değerlendirmek ve 

sanal imza kampanyaları ile toplumsal dayanışmanın bağlantısını eleştirel bağlamda 

yorumlamaktır. Bu yüzden, Change.org sitesinin hem olumlu hem de olumsuz özellikleri 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmada nitel çözümleme yöntemi olan doküman analizi tekniği 

kullanılmıştır. Change.org ile ilgili internet üzerinden ulaşılan dokümanlar nitel olarak 

çözümlenerek yorumlanmıştır.  
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Çalışmanın Kuramsal Yaklaşımı 

Sayısal Eşitsizlik Kavramı 
Dünya genelindeki internet kullanıcıları, internet teknolojilerinden aynı şekilde 

yararlanamamaktadır. Bu yararlanma şekilleri sosyo-ekonomik ve kültürel düzeylere göre 

dünyanın her yerinde farklılık göstermektedir. 

Sayısal eşitsizlik kavramını tartışmadan önce, ülkeler arasında varolan küresel uçurum 

da göz önünde bulundurulmalıdır. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni ekonomi, merkez 

ülkeleri daha zengin hale getirirken; yarı çevre ve özellikle çevre ülkeleri ise yoksullaştırmıştır. 

Çünkü, bu ülkelerin küreselleşmeyle birlikte dışa olan bağımlılıkları artmıştır. Bu bağlamda, 

post-endüstriyel ekonomide merkez ile çevre ülkeler arasındaki dijital uçurum da kendini 

göstermektedir. Enformasyon toplumu, paralel iletişim sistemleri yaratmıştır. Bu iletişim 

özellikle eğitim ve bilgi paylaşımı sırasında gerçekleşmektedir. Aynı zamanda, bu iletişim ucuz 

ve hızlıdır. Ancak, internet bağlantısı olmayan bireylerin bu olumlu özelliklerden 

yararlanabilmesi mümkün değildir. Böylece, dijital uçurumun varlığı her yerde kendini 

göstermektedir (Norris, 2001, s. 4-7). Sayısal eşitsizliği, sadece nicel anlamda 

değerlendirmemek gerekir. Dünyada ve Türkiye’de internete erişim oranları gün geçtikçe artsa 

da internet ortamlarındaki eğlence içeriklerinin fazlalığı, bireylerin sosyal medyayı sadece 

gündelik aktivitelerini paylaşmak için kullanmaları ve yeni medya okuryazarlığının etkin 

şekilde yaygınlaşamaması internet ve sosyal medyanın yararlı kullanımını sekteye 

uğratmaktadır. Eşdeyişle, internet kullanımındaki sayısal artış nitelikli kullanımı beraberinde 

getirmemektedir.  

Dijital bölünmede farklı değişkenler vardır. İnternet ve internet teknolojilerine sayısal 

erişimin fazlalığı, dijital bölünmenin azaldığı anlamına gelmez. Ekonomik ve kültürel sermaye, 

eğitim düzeyi, cinsiyet ve coğrafi konum internete uyum sağlama durumunun en önemli 

değişkenlerindendir. Eğitim düzeyi yükseldikçe internete olan adaptasyon artmaktadır. Kadın 

ve erkeklerin adaptasyonu karşılaştırıldığında, erkekler yeni teknolojilere daha kolay adapte 

olurken; coğrafi olarak kırsal kesimde yaşayan bireylerin ise teknolojiye olan adaptasyonu daha 

zor olmaktadır (Goldfarb ve Prince, 2008, s. 14). Bu bağlamda, internet üzerinden 

gerçekleştirilen sanal imza kampanyalarına katılan kişilerin de eğitimli bir sınıf olduğu 

söylenebilir. Dolayısıyla, sanal imza kampanyaları üzerinden sürdürülen toplumsal dayanışma 

belirli bir kesimi kapsamaktadır.  

Dijital bölünme sadece sayısal verilerle sunulan internete erişim oranlarıyla ilgili değil, 

internetin kullanımından elde edilen yarar ile de ilgilidir. Fuchs ve Horak, dijital bölünmenin 
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özellikle gelişmekte olan ülkeler ile azgelişmiş yoksul ülkelerde yıllar geçtikçe artacağını 

belirtmiştir (2008, s. 99). Fuchs ve Horak’a göre, mevcut ekonomik ve sosyal eşitsizlik dijital 

bölünmeyi arttırmaktadır. Bu anlamda, araştırmacılar dijital bölünmenin azaltılması için altı 

strateji ileri sürmüştür. Bu stratejilerden ilki, pazar ve teknolojinin ucuz hale getirilmesidir. 

İkinci stratejide, üçüncü dünya ve gelişmekte olan ülkelerin dünya genelinde ekonomik pazar 

ve rekabet ortamına girişinin onların otomatik olarak enformasyon toplumuna katılacağını 

sağlayacağı ifade edilmiştir. Üçüncü strateji ise ülkelere giren yabancı sermayenin yükselişinin, 

gelişmekte olan ülkelere olumlu şekilde etki etmesini sağlamaktır. Dördüncü strateji, ortaya 

çıkan yeni teknolojilerin üzerinden fazla zaman geçmeden gelişmekte olan ülkelerin de bu 

teknolojileri kullanmasını teşvik etmektir. Özellikle, üçüncü dünya ülkelerinde teknolojik 

altyapının iyileştirilip geliştirilmesi beşinci strateji olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarların 

sundukları son strateji ise en önemli adım olarak değerlendirilebilir. Dijital bölünmenin, üçüncü 

dünya ve gelişmekte olan ülkelerde azaltılması için servet, eğitim ve sağlık hizmetlerinin 

yeniden dağıtılması gerekmektedir. Bu durum, bireyler arası eşitsizliği azaltacaktır. Eğitim 

sistemi içerisinde yeni teknolojilerin uyumunu kolaylaştıracak programlar olmalıdır. Bilgisayar 

ve internet teknolojilerine açık, ücretsiz erişim sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra, açık kaynak 

kodları oluşturulmalı ve kullanılmalıdır (Fuchs ve Horak, 2008, s. 110-115). Bu bağlamda, 

sayısal eşitsizliğin giderilmesi için kullanılan internet sitelerinin enformasyonel kapitalist 

sistem içerisinde yapılanmaması gerekmektedir. Ancak, günümüzdeki tüm sosyal medya 

siteleri, dijital imza platformları enformasyonel kapitalist sistem içerisinde yükselmektedir.  

Özetle, sayısal eşitsizlik, modern bilgi teknolojilerine erişimi ve kullanma kapasitesi 

olan bireylerle bu imkânlara sahip olmayan bireyler arasında meydana gelen ayrımı belirten bir 

kavramdır. Sayısal eşitsizliğin ekonomi politik, kültürel, sosyolojik ve coğrafi pek çok yönü 

bulunmaktadır. Bu anlamda, sayısal eşitsizlik çok yönlü bir sorun olarak değerlendirilmelidir. 

Kaldı ki, sayısal eşitsizlikteki temel nokta, bilgi ve iletişim teknolojisini üretenler ile tüketenler 

arasındaki varolan eşitsizliğin farkına varmaktır. Bu anlamda, sayısal eşitsizlik 

değerlendirilirken sadece nicel erişim verilerine değil, nitel bazı değişkenlere de dikkat etmek 

gerekmektedir.  

Toplumsal Dayanışma İnternet ve Kamusal Alan 

İnternet ve yeni teknolojilere olumlu yaklaşan düşünürlere göre internet katılımcı 

demokrasiyi arttırmaktadır. İnternet günümüzde karşıt kamusal alanlar yaratabilecek bir güç 

olarak görülmektedir. Kuşkusuz, internet bireyin özgürleşmesinde ve demokratik bir toplumsal 

yapıya ulaşmada önemli araçlardan biridir. İnternet ve yeni medya araçlarının bir yandan 
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toplumsal işbirliğine katkı sağlayabileceği düşüncesi artarken; diğer yandan da internetin bir 

dayanışma aracı olabileceği sorgulanmaktadır. 

Jürgen Habermas kamusal alanı, bireylerin kendilerini ilgilendiren ortak meseleler 

etrafında akıl yürüttükleri ve rasyonel tartışmalar sürdürdükleri bir ortam olarak 

tanımlamaktadır. Bu tartışmalar neticesinde, sorunlar hakkında ortak kanaat ve kamuoyu 

oluşurken; bireyler iletişimsel eylem aracılığıyla ortak akıl oluşturmaktadır. Kamusal alanda, 

toplumun ortak yararı belirlenmeye çalışılır. Bunu yapmak için de farklı eylem ve söylemler 

geliştirilir. Kamusal alan, herkes tarafından erişilebilir olmalı; ayrıca, kamusal alan içerisinde 

ayrıcalıkların önemi olmamalıdır (Habermas, 1997). Dolayısıyla günümüzde internet mecraları 

aracılığıyla oluşturulmaya çalışılan kamusal alan etkisini farklı noktalarda gösterebilmektedir.  

Habermas’ın öngördüğü medya yapılanmasını şöyle özetlemek mümkündür: “1) 

Kamusal alan olabildiğince çok sayıda insanın erişimine açık olan ve içinde çok çeşitli 

toplumsal deneyimlerin ifade edilebildiği ve paylaşılabildiği bir forumu gerekli kılmaktadır, 2) 

Kamusal alanda farklı sav ve görüşler rasyonel tartışma içinde karşı karşıya gelmektedir, 3) 

Kamusal alanın asli görevi, hükümet politikalarını sistemli ve eleştirel biçimde denetlemektir” 

(Dağtaş, 2014, s. 136). Bu türden bir kamusal alanı sağlayabilmek için kamusal alanın 

demokratikleştirilmesi gerekmektedir. Günümüz toplumunda, iletişimsel eylemin, bunun 

araçlarından biri olarak medyanın ve mekânların demokratikleştirilmesi bir zorunluluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Medyanın önemi ve ürettiği genel söylemler tartışılmalı; ayrıca, medya 

dolayımıyla nasıl bir kamusal alan oluşturulduğu irdelenmelidir (Dağtaş, 2014, s. 162). Bu 

bağlamda internet mecraları üzerinden oluşan kamusal alanın üstünlük ve zayıflıklarının 

irdelenmesi oldukça önemlidir.  

İnternet teknolojilerinin toplumu daha demokratik hale getireceğine ilişkin düşünce, 

büyük çoğunlukla liberal kuramcıların ortaya attığı bir savdır. Liberal kuramda medya; 

dördüncü kuvvet olarak hükümetleri denetlemek, yurttaşların demokratik karar alma 

süreçlerine katılımlarında bilgi ve tartışma ortamı yaratmak ve yurttaşların sesini topluma 

duyurmak gibi pek çok işleve sahiptir. 18. yüzyılda Habermas’ın sözünü ettiği kamusal alanın 

ortaya çıktığı dönemde basın pek çok insana erişirken; 18. yüzyılın kamusal alanları küçük, yüz 

yüze iletişime dayanmaktaydı. Günümüzdeki medya ortamında ise tekelleşme eğilimleri ve 

ticarileşme oldukça yüksek seviyededir. Dolayısıyla, değişen bu koşullar nedeniyle özellikle 

geleneksel medyanın kamunun sesi olması pek de mümkün görünmemektedir. Daha da 

önemlisi, tekelci medya ortamı, kamusal alanı belirleyen bir güç olmaktan uzaktır (Özkaya, 

2013, s. 157-158). Bu bağlamda, geleneksel medyadaki tekelleşme eğilimleri, ticarileşme, 
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medya-siyaset ilişkileri bağlamında kamusal yayıncılığa gereken önemin verilmemesi; 

özellikle geleneksel medyanın kamusal alan oluşturma durumunu tartışılır hale getirmiştir. Bu 

noktada, internetin gelişimi ve özellikle web 2.0 teknolojilerinin bireysel internet 

kullanıcılarına sunduğu olanaklar nedeniyle internet kamusal alan bağlamında önemli bir 

tartışma alanı olmuştur. Ancak, internetin kamusal alan oluşturarak, toplumsal dayanışmaya 

etki etmesinde henüz aşılamaya sınırlıkları bulunmaktadır.  

Toplumsal dayanışma çok yönlü bir kavramdır ve farklı değişkenleri içinde 

barındırmaktadır. Bu bağlamda, toplumsal dayanışma sadece teknolojik gelişmelere bağlı 

değildir.  Toplumsal dayanışmanın tarih, toplumsal yapı ve insan ilişkilerinden bağımsız olarak 

sadece teknolojik tabanlı değerlendirilmesi yanlış bir düşüncedir (Aydoğan ve Kırık, 2012, s. 

232-233). Teknoloji dolayımıyla oluşan kamusal alanın sınırlıkları toplumsal dayanışmayı da 

engellemekte ya da toplumsal dayanışmanın sınırlı “mikro” topluluklar arasında sürmesine 

neden olmaktadır.

Geleneksel medya, izleyiciyi durduğu yerde hareketsiz kılarak onu pasif hale getirirken 

eyleme geçmesini de engellemektedir. Bunun aksine yeni medya, bireyin aktif olduğu bir ortam 

sunmaktadır. Ancak, nasıl ki sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan fordist sistemde işçi 

fabrikadaki makinenin bir kolu haline geldiyse, enformasyon toplumu içerisinde de birey 

bilgisayar ve elektronik araçlara bağımlı hale gelmiştir (Manovich, 2001, s. 109-110). Bu 

düşünceden hareketle, internet ve yeni medya ortamlarının bireyi aktif konuma geçirerek, 

kamusal alanın oluşumuna katkı sağladığı söylenebilir. Ancak, bireyin sadece elektronik 

ortamlar üzerinden kamusal alanın etkinliğine katkı sağlaması da tartışılması gereken bir 

durumdur. Hannah Arendt (2003), kamusal alan etkinliğinin kamu alanında oluşan siyasi 

eylemler ile mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla, internet üzerinden sürdürülen 

imza kampanyaları, sadece ağlar ile sınırlı kalmakta ve bireylerin reel kamusal alanda harekete 

geçmesini engellemektedir.  

İnternet, eyleme geçmeyi sadece “tıklamak” olarak sınırlandırmaktadır. Bu bağlamda, 

bu tür eylemler yaratıcı eylemler olmaktan ziyade, bireyin kendini tatmin ettiği eylemlere 

dönüşmüştür. Oysaki kamusal alan, farklılıkların yaşandığı, herkesin varolabildiği çok-

kültürlü, çok-sesli ve çoğul bir alan olmalıdır (Özgül, 2012, s. 4532-4533). Sistem karşıtı 

seslerin, internet mecraları üzerinden seslerini duyurabilme şansları olsa da kapitalist sistemin 

mantığında niteliksel bir çözüm yaşanmamaktadır. Bu noktada, internet ağları üzerinde yer alan 

kişiler bu sistemin devamlılığını sağlamaya hizmet etmektedir. İnternet üzerinden konuşulan 

ve tartışılan fikirlerin gerçek eyleme ve harekete yardımcı olup olmadığını incelemek oldukça 
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önemlidir. Zaman ve mekândan bağımsız bilgisayar dolayımlı iletişim, tam da bu nedenden 

ötürü yaratıcı bir dönüşüm oluşturmaktan yoksundur. İnternet, yeni medya ve sosyal ağlar, 

gerçek kamusal alanın ortadan kalkmasına neden olurken, sosyal medya siteleri yeni bir tüketim 

alanına dönüşmektedir (Özgül, 2012, s. 4538-4539).  

Özetle, enformasyon toplumunda, toplumsal dayanışma için internet ve internet 

teknolojilerinin bazı olanaklar sunduğunu söylemek gerekmektedir. Ancak, sadece ağlar 

üzerinden gerçekleştirilen eylemler, gerçek bir toplumsal dayanışma olmamakta ve bu durum 

ise kamusal alanın daralmasına neden olmaktadır. Benzer durum, sanal imza kampanyaları için 

de geçerlidir.  

Tembel Eylemcilik (Slaktivizm) ve Change.org Üzerine Bir Çözümleme 

Aktivizm; toplumsal, ekonomik, politik ve çevresel reformu veya istikrarı toplumda 

gelişme arzusuyla teşvik etmek, engellemek veya yönlendirmek için yapılan çabalardan 

oluşmaktadır.1 Bu anlamda günümüz enformasyon toplumunda; toplumsal, ekonomik, politik 

ve çevresel bazı konularda değişiklikler yapabilmek için internet üzerinden de bir takım 

girişimlerde bulunulmaktadır. Kuşkusuz bu girişimler de aktivist hareketler bağlamında 

değerlendirilebilir. Ancak internet, aktivizmin niteliğinin zayıflamasına neden olurken; 

slaktivzim kendini göstermeye başlamıştır. 

İnternet, politik aktivizm ve yeni toplumsal hareketlere farklı formlar 

sağlayabilmektedir. Bu formlardan en önemlisi, farklı çeşitlilikteki insan gruplarının internet 

ortamlarında yer alabilmeleridir. Topluluklar ve gruplar, internetin kullanımıyla kimliklerini 

yeni ve etkileyici yollarla sürdürüp güçlendirebilmektedirler. Politik ve ulusal kültürün 

değerleri ile oluşturulan marşlar, sloganlar, efsaneler, fotoğraflar vb. siber alanlarda 

korunabilmekte, dağıtılmakta ve erişim sağlanmaktadır (Weimann, 2006’dan aktaran 

Kalafatoğlu, 2015, s. 131). Bu yüzden yeni toplumsal hareketlerdeki karnavaleks yapıya vurgu 

yapmakta yarar vardır. Karnavaleks yapı, eleştirel bağlamda ele alındığında temel olarak 

toplumsal özgürleşmeye değil, iktidarın yeniden üretimine hizmet etmektedir. Bu sözde 

özgürleşme sürecinde, toplumsal gerginlikler azaltılırken; çatışma süreci de yumuşak hale gelir. 

Bu bağlamda, karnavaleks yapı, egemen sistem ve yeni toplumsal hareketlerin özneleri 

arasındaki basıncı azaltır. Karnavaleks yapı, radikal bir içeriğe sahip olan eşitlik ve özgürleşme 

düşünü ulaşılmaz hale getirirken; yeni toplumsal hareketlerin sloganı olan “başka bir dünya 

mümkün” hayali ertelenmektedir. Karnavaleks yapıdaki eğlence unsurları, sanki bir oyun 

1http://www.filozof.net/Turkce/felsefe/felsefe-akimlari/48649-aktivizm-nedir-ne-demek-tanimi-hakkinda-
bilgi.html, (Erişim tarihi: 02.04.2019).  
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yaşanıyormuşçasına tatmin duygusu sağlar. Ancak, varolan yapıdaki aksaklıklar aynı şekilde 

durmaya devam etmektedir (Çoban, 2008, s. 32-33). Dolayısıyla internet üzerinde oluşan 

kamusal alan ve internet dolayımıyla ortaya çıkan toplumsal dayanışmada karnavaleks bir 

yapının görülmesi doğaldır. Ancak bu yapı, belli bir noktadan sonra bireylerarası işbirliğine 

zarar verebilmekte ve dayanışma dağılmaktadır.  

Slaktivizm, siyasi ve sosyal olaylar sırasında ve sonrasında internet üzerinden 

oluşturulan ve çok fazla çaba gerektirmeyen etkinlikler olarak tanımlanmaktadır. Çevrimiçi 

etkinlikler ve online imza kampanyaları buna örnek verilebilir.2 Bu bağlamda, Change.org sitesi 

üzerinden başlatılan imza kampanyalarının slaktivizm ekseninde değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Online imza kampanyaları, dijital ortamda düzenlenen imza kampanyalarıdır. Dijital 

aktivistler, toplumsal sorunları çözüme kavuşturmak için bu kampanyaları kullanmaktadır 

(Yılmaz vd., 2015, s. 490). Online imza kampanyaları, insanların görmek istedikleri 

değişiklikleri dile getirmek için olanak sağlamaktadır. Change.org sitesinde bireyler, herhangi 

bir konuda kampanya başlatabilmekte ve yeterli sayıda imza toplandığında bunları ilgili 

organlara iletebilmektedir. Bu tür sitelerin etkin bir biçimde kullanılması, kişinin ya da bir 

topluluğun görüşlerini yayıp daha fazla destekçi bulması açısından önemlidir (Furuncu, 

2014’den aktaran Yılmaz vd., 2015, s. 490). Bu bağlamda, online imza kampanyalarının 

toplumsal dayanışmaya katkı sağlayabileceği söylenebilir. Buradaki temel nokta, düzenlenen 

kampanyaların ilgililere iletilebilmesi ve sonuç alınabilme durumudur.  

Change.org sitesi, slaktivizm içerisinde yer almaktadır. Çünkü, slaktivizm hem online 

imza kampanyalarını hem de internet üzerinden diğer mecralarda süren kampanyaları 

kapsamaktadır. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi ve internet ile sosyal ağların bu denli 

kullanılır hale gelmesiyle, geleneksel anlamdaki aktivizm ağlar üzerinde yaşanmaya 

başlamıştır. Artık, toplumsal aksiyon ve birliktelikler internet dolayımıyla sürmektedir (Glenn, 

2015, s. 81-82).  

Slaktivizm, durduğu yerden dijital eylemi destekleme anlamında kullanılmaktadır. 

İngilizce’deki slacker (tembel) ve activism (aktivizm) kelimelerinin biraraya gelmesiyle 

oluşmuştur. Slaktivizm, fiziksel herhangi bir hareket içerisinde olmamayı gerektirmektedir. 

Slaktivizmde internet üzerinden fotoğraf paylaşmak, profil fotoğrafı değiştirmek, gönderiyi 

beğenmek ya da başkasının yayınladığı gönderiyi tekrar yayınlamak gibi eylemler 

2https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/slacktivism, (Erişim tarihi: 15.01.2019). 
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yapılmaktadır. Slaktivistler, internet üzerinden imza kampanyalarına katılıp, sosyal medya 

üzerinden savundukları gruplarla biraraya gelirler. Ayrıca, bir eyleme gerçek kamusal alanda 

destek vermek yerine, bilgisayar başında herhangi bir şey yaparak destek vermeyi tercih ederler 

(Yılmaz vd., 2015, s. 491-492). Bu anlamda, slaktivist hareketleri günümüz çağının bir 

yansıması olarak da görmek mümkündür. Geleneksel toplumsal hareketler bağlamında 

gerçekleşen sokak eylemlerinin ve dayanışmalarının yerini, günümüzde internet üzerinden 

gerçekleşen dayanışma ve eylemler almaya başlamıştır. Aslında, bu durum, bireylerin zamanla 

apolitik hale gelmesine neden olabilmektedir. Çünkü, eylem ve mücadele bir bütün olarak 

klavyelerin arkasına saklanmaktadır. 

Slaktivizm aracılığıyla aktivizmin içi boşaltılmıştır. Slaktivizm, internet üzerinden bir 

şeylere tıklayarak günlük aktivizm kotasını doldurup huzura eren kitlelerin ataletine işaret 

etmektedir. Ağlar aracılığıyla aktivizm içerisinde bulunan bireyler sokak aktivizminden 

kaçınmaya başlamışlardır (Karagöz, 2013, s. 141-142). Toplumsal olaylar sonrasında internet 

üzerinden mesajlar yazmak, sloganlar içeren iletiler yazmak, tweet atmak ya da change.org 

aracılığıyla bir imza kampanyasına katılmak bireyi özgürleştirmekte ve kamusal alana katılım 

hissi uyandırmaktadır. Ancak, bu tepkileri veren kişinin o sırada bilgisayar karşısında olduğu 

gerçeği değişmemektedir (Topbaş ve Doğan, 2016, s. 143). Aslında, bu durumun farklı 

açılardan değerlendirilmesi gerekmektedir. Kuşkusuz, bilgisayar başında çaba gösterilmeden 

verilen tepkiler daha kolay olmaktadır. Çünkü, böylesi bir tepki için sadece internet bağlantısı 

ve yeni medya araçlarından biri gerekmektedir. Modern toplumların konformist yaşam biçimini 

ön plana çıkardığı dikkate alındığında ise bu iki durumun neden sonuç ilişkisi içerisinde 

birbirini desteklediği ileri sürülebilir. 

Bununla birlikte, slaktivist hareketlerin bir bütün olarak olumsuz olduğunu söylemek 

yanlıştır. Slaktivizm, sadece eylem ve aktivitelerin biçim değiştirmiş hali olarak 

nitelendirilebilir. İnternet, yurttaşların farklı yolları kullanarak politik anlamda aktif olmalarına 

aracı olabilmektedir. İnternet üzerinden düzenlenen imza kampanyaları ya da bazı yetkililere 

elektronik posta yollamak bazı şeyleri değiştirmek için aracı olabilir (Christensen, 2012, s. 2-

3). Slaktivizmde, minimal çaba ile maksimum başarı elde edilmek istenir. Aslında, bu durum 

da belirli bir tembellik yaratabilir (Skoric, 2012, s. 77-79). İnternet ve yeni medyanın sağladığı 

açılımların hem olumlu hem de olumsuz yönleri bulunmaktadır. Dolayısıyla, slaktivist hareket 

ve çabaların indirgemeci bir yaklaşımdan kaçınmak adına olumlu ve olumsuz yönleriyle 

değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Bu yüzden, çalışmanın çözümleme bölümünde Change.org 

sitesi tüm yönleriyle incelenmiştir. 
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Slaktivizmde, bir pasif eylemcilik durumu söz konusudur. Bu durum, web 1.5 ironisiyle 

açıklanmaktadır. Bu ironiyle, internet kullanıcılarının sadece izleyici olduğu ve internet 

içeriklerine müdahale edemediği web 1.0 dönemi ile internet kullanıcılarının içerik ürettiği web 

2.0 döneminin bir sentezine atıfta bulunulmaktadır. Bireylerin aktivist hareketleri söz konusu 

içeriği beğenme, yorumlama ve yine internet üzerinden paylaşmakla sınırlı kalmaktadır. 

Dolayısıyla, aktivizm adına farklı olanaklara sahip olan bireyler, web 2.0 tabanının 

özelliklerinden çok sınırlı bir düzeyde yararlanmaktadır (Jackson ve Lilleker, 2009’dan aktaran 

Narmanlıoğlu, 2016, s. 446). İnternet üzerinden gerçekleşen eylemlerde, bireyler belirli bir 

düzeyde tatmin sağlamaktadır. “Sanal ortamdaki tatmin kişinin fiziki dünyadaki kamusal 

süreçlere katılmasını, kendi kimliğini fiziki dünyada ilan etmesini ya da aktivist eylemde 

bulunmasını engellemektedir. Sanal eylemin fiziki eylemliliğin filizlenmesini engellediği 

noktada slaktivizmden bahsedilebilir” (Narmanlıoğlu, 2016, s. 447). Bu anlamda, imza 

kampanyaları, twitter üzerinden yürütülen kampanya vb. hareketlerin fiziki eylemliliği ve 

gerçek bir toplumsal dayanışmayı engelleme olasılığı bulunmaktadır. Bu olasılığı ortadan 

kaldırmak için de eylem ve dayanışma gibi unsurların fiili şekilde gerçekleşmesi ve toplumsal 

bilincin kazanılması önem taşımaktadır. 

Slaktivist hareketler çaba sarf etmeyi gerektirmeyen, internet erişimine sahip herkesin 

yapabileceği ve düşük riskli eylemlerdir. Ayrıca, toplumsal hareket ve dayanışmaların uzun 

süreli amaçlarına olumsuz şekilde etki edebilmektedir (Butler, 2011, s. 45 ve s. 50). Kuşkusuz, 

bu noktada sınıf bilincinden söz etmek gerekmektedir. Geleneksel toplumsal hareketlere katılan 

bireyler sınıf bilinciyle hareket etmektedir. Ayrıca, bu kişiler toplumsal dayanışma anlamında 

örgütlülüğe önem verirken; aynı zamanda bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal çıkarları 

öncelemişlerdir. Öte yandan, internet üzerinden gerçekleşen eylemler, dayanışma hareketleri 

ve online imza kampanyalarında herkesin sınıf bilincine sahip olduğunu söylemek zorlama bir 

yaklaşım olacaktır. İnternet ortamlarının anonim ve heterojen yapısı, bir tıklama ile aktif olma 

şansı vb. unsurlar internet üzerinden gerçekleşen eylemlerin etkisini azaltmaktadır. Bu 

anlamda, zaten son yıllarda zayıflayan sınıf bilincinin internetin teknik özelliklerden dolayı bu 

eylemlerde daha fazla aşındığı söylenebilir.  

Slaktivist hareketleri eleştirenler, bu faaliyetlerin sadece katılımcıların memnuniyetine 

yönelik olduğunu ifade etmektedir. Slaktivistlerin kullandıkları araçlar ve eylemlerinin 

sonuçları, politik hedeflere ulaşmak için yetersizdir. Bu açıdan, internet üzerinden örgütlenen 

toplumsal hareketlerde yer alan siber aktivistlerin aralarında güçlü bir bağlılıkları 

bulunmamaktadır. Siber kuşkucu yaklaşıma göre, internet üzerinden gerçekleşen aktivist 
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hareketler toplu eylemleri dejenerasyona uğratmaktadır (Ravanoğlu Yılmaz, 2017, s. 154). Bu 

bağlamda, slaktivist hareketlerin metaforik bir anlatımla “saman alevi gibi olduğu da 

söylenebilir. Etkisi uzun süreli olmayan bu hareketler, gerçek kamusal alanda gelişebilecek 

olası toplumsal hareketlere de zarar verebilmektedir.  

Change.org sitesi bireysel internet kullanıcıları, internet aktivistleri ve gönüllü 

katılımcıların bazı toplumsal olaylar karşısında internet üzerinden imza kampanyası 

düzenlemelerini sağlayan bir sitedir. Dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren Change.org 

sitesi, en çok tanınan çevrimiçi imza platformudur. Ancak, enformasyonel kapitalist sistem 

içerisinde yükselen bu site aynı zamanda bir şirkettir. Sitenin imza kampanyaları aracılığı ile 

başardığı pek çok kampanya bulunmakla birlikte eleştirildiği bazı noktalar da bulunmaktadır.  

Şirket, çevrimiçi imza kampanyası başlatma konusunda herkesi teşvik etmektedir. 

Şirkete göre, bireylerin fark yaratabilmek için sahip olduğu olanaklar geçmiş döneme oranla 

daha fazladır. Şirket, teknolojinin gelişmediği zamanlarda bireylerin bir konu hakkında 

iletişimsel eyleme geçmesinin daha zor olduğunu ve biraraya gelerek dayanışma durumunun 

daha fazla zaman ve para ile olabileceğini ifade etmektedir. Teknolojinin bireyleri birbirine 

yaklaştırdığını ifade eden şirket, internet kullanıcılarının egemen yapıları daha rahat 

sorguladığını ve bu yapıların daha fazla hesap verebilir olduğunu ifade etmektedir.3 Ne var ki, 

burada “teknolojinin gelişmediği zamanlarda bireylerin iletişimsel eyleme geçmesinin zorluğu” 

ifadesine katılmak mümkün değildir. Geçmişteki pek çok başarılı devrim, bireylerin hatta 

kitlelerin iletişimsel eyleme geçmesi ve ortak hedef ile idealler etrafında toplanması sonucu 

gerçekleşmiştir. Bu devrimlerin yaşandığı dönemlerde internet ve bugün kullandığımız pek çok 

teknoloji icat edilmemiştir.4 Kaldı ki, teknolojinin bu kadar yüceltilmesi ve bazı değişimlerin 

gerçekleşmesi için teknolojiyi başat bir konuma yükseltmek geçmişte gerçekleşen 

dönüşümlerin önemini kavrayamamamıza neden olacaktır.  

Change.org şirketi, düzenlenen imza kampanyalarının başarılı şekilde sonuçlanması için 

bazı strateji ve öneriler sunmaktadır. Başarılı imza kampanyalarının ortak noktası ikna edici ve 

ulaşılabilir olmasıdır. Ayrıca, başarıya ulaşan kampanyaların, karar verici kişilerin 

gerçekleştirebileceği değişiklikleri içermesi önemlidir.5 Kampanyaların başarılı olması, 

kampanyaya imza atan birey sayısı ile doğru orantılıdır. Çünkü, kamu gündeminde yer alan bir 

konu zaman içerisinde karar verici mekanizmaların da dikkatini çekmektedir. Change.org 

3https://www.change.org/tr, (Erişim tarihi: 16.01.2019).  
4https://www.dunyaatlasi.com/tum-zamanlarin-en-onemli-10-devrimi/, (Erişim tarihi: 20.01.2019). 
5https://www.change.org/tr, (Erişim tarihi: 20.01.2019). 
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şirketinin bireysel internet kullanıcılarının katılımıyla yapmış olduğu kampanyalar, diğer 

bireylere elektronik posta ve sosyal ağlar aracılığıyla ulaşmaktadır. Bu bağlamda, dünya 

genelinde ve Türkiye’deki internete erişim oranlarındaki nicel ve nitel sınırlık düşünüldüğünde, 

çevrimiçi imza kampanyalarının etkisinin sınırlı olacağı söylenebilir.  

Şirketin üzerinde durduğu bir diğer konu ise kampanyalar için atılan imzaların hedefine 

ulaşması ile ilgilidir. Şirket, kampanyaların doğrudan karar vericiye iletilmesi ile başarının 

sağlanabileceğini ifade etmektedir.6 Bu noktada, Change.org gerçekçi bir tutum 

sergilemektedir. Çünkü, ilgili karar vericiye ulaşmayan bir kampanyanın başarısızlığı daha en 

başında bellidir.  

Change.org, belirli konularda imza kampanyası düzenleyen önemli bir oluşumdur. Bu 

site, internet kullanıcılarına hangi coğrafyada oldukları fark etmeksizin gördükleri haksızlıkları 

ya da istedikleri değişimleri dile getirme olanağı vermektedir. Kaldı ki, change.org bir 

slaktivizm mecrasıdır. Change.org, 2007 yılında Benjamin Micheal tarafından kurulmuştur. 

Change.org sitesi, 2012 yılının Eylül ayında Türkçeleşmiş ve aynı yıl Change.org’un Türkiye 

ofisi açılmıştır (Yeğen, 2014, s. 92).  

Benjamin Micheal, gündelik yaşam ve iş yaşamında Ben Rattray ismini kullanmaktadır. 

Rattray, bireyleri kamu kuruluşlarına, küresel şirketlere ve hükümetlere karşı savunabileceğine 

inanmıştır. Bunun için de change.org sitesini aracı olarak görmüştür. 2008-2013 yılları 

arasında, dünya genelinde change.org aracılığıyla 10 binden fazla dilekçe milyonlarca kişi 

tarafından imzalanarak taleplerinin duyurulması sağlanmıştır. Ancak, site gelişmekte olan 

ülkelerdeki etkinliği açısından sorgulanır hale gelmiştir. Küresel kapitalist şirketlerin yayılmacı 

politikalarına, yasa değişikliklerine karşı örgütlenen sivil toplum kuruluşları ya da bireysel 

kullanıcılar için dayanışma olanağı veren change.org tarafından özellikle Batı’lı ülkelerde fazla 

bir etkinlik yapılmaması sitenin küresel güçlere hizmet ettiği şüphesini uyandırmaktadır.7 

Change.org’un Doğu Avrupa ve Batı Asya Direktörü Uygar Özesmi’dir. Change.org 

Türkiye ofisinin başında da Uygar Özesmi bulunmaktadır. Özesmi’ye göre, ayda ortalama bir 

milyon 600 bin kişi çevresinde görmek istediği değişim için imza vermektedir. Ayrıca, her üç 

imzacıdan biri de katıldığı değişim hareketiyle başarıyı tatmaktadır. “Özgecan Yasası” olarak 

da bilinen ve Ege Üniversitesi öğrencisi Gözde Salur’un Özgecan Aslan cinayetinden sonra 

başlattığı ve kadına karşı şiddet ve cinayet davalarında keyfi uygulanan cezai indirimlerin son 

6https://www.change.org/tr, (Erişim tarihi: 16.01.2019). 
7http://www.iyigunler.net/kimdir/ben-rattray-kimdir-changeorg-nedir-h171533.html, (Erişim tarihi: 24.01.2019). 

YILDIRIM & DAGTAS
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

140



bulmasını talep eden change.org/ozgecan adresindeki kampanya bir milyon 200 bin imzayla 

Türkiye’de en yüksek desteğe sahip olan kampanyalardan biri olmuştur.8 

Uygar Özesmi, change.org üzerinden imza kampanyası başlatmanın kurallarını şöyle 

açıklamıştır: 

Change.org sitesine giriyorsun. Kırmızı ‘Kampanya Başlat’ butonuna 

tıklıyorsunuz; 3 sorunun yanıtını kısaca veriyorsunuz; 

(1) Başlatacağın kampanyanın muhatabı kim yani kime yönelik? Kişi,

kurum adı ve varsa e-mailleri.

(2) Muhataplarından ne talep ediyorsun?

(3) Bu senin için neden önemli? Yani insanlar bu kampanyaya neden destek

vermeli?

Daha sonra ‘kurallar’ bölümünü dikkatlice okuduktan sonra, isterseniz

fotoğrafla da süsledikten sonra kampanya hazır. Muhataba ilk imzalayan 50

kişinin e-maili gidiyor. Sonrasında muhataba azalan sıklıkta kampanyanın

yorumlu e-mailleri ve durumuna dair bilgilendirme mailleri gidiyor. Yani

muhataba talep ve artan destekçi sayısı mutlaka iletilmiş oluyor. Ama

karşıdakinin e-mail hesabını kilitlemeden, sonuçta amacımız bağcıyı dövmek

değil, üzüm yemek. Kurallara gelince basitçe karalama yok, nefret söylemi

yok, şiddete ve suça teşvik yok, kanunlar çerçevesinde hareket zorunluluğu

var yani.9

Change.org, dünyada 19 ofiste hizmet vermektedir. 196 ülke üzerinden imzalar ve 

kampanyalar change.org üzerinden sürdürülmektedir. Site üzerinden yapılan kampanya 

konularını yoğun bir şekilde çevre, insan hakları, doğa koruma, hayvan hakları, sağlık, kadın 

hakları, LGBT hakları, eğitim ve gıda oluşturmaktadır.10 Kampanya konularına bakıldığında, 

düzenlenen kampanyaların oldukça önemli olduğu söylenebilir. Çünkü, sözü edilen konularda 

hem Türkiye’de hem de dünyada pek çok aksaklık yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. 

Ancak, bu konuların elektronik imzalar aracılığıyla düzelmesini umut etmek iyimser bir 

yaklaşım olacaktır. Kaldı ki, bilgisayar karşısında atılan imzalar, gerçek mücadele ve 

dayanışmayı ne oranda güçlendirdiği tartışmalıdır. Böylece, bireyler oturdukları yerden 

gerçekleştirdikleri klavye aktivizmiyle yaşanan aksaklıkların giderilmesini beklemektedir.  

8http://t24.com.tr/haber/changeorg-degisim-istiyoruz-tbmm-duyuyor-mu,334677, (Erişim tarihi: 02.02.2019). 
9https://www.yesilist.com/uygar-ozesmi-ile-konustuk/, (Erişim tarihi: 02.02.2019).  
10https://www.yesilist.com/uygar-ozesmi-ile-konustuk/, (Erişim tarihi: 02.02.2019). 
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 Change.org şirketinin internet sitesinde, “hakkımızda” bölümünün yanı sıra etki, 

kariyer, ekibimiz ve iş modeli başlıkları bulunmaktadır.11 Bu bölümdeki kariyer başlığı dikkat 

çekicidir. Bazı kaynaklarda ve internet sitelerinde, change.org sivil toplum kuruluşu olarak 

nitelendirilmektedir. Ancak, kariyer sözcüğü burada istihdam anlamında kullanılmaktadır. 

Eşdeyişle, bireyler change.org üzerindeki açık iş ilanlarına başvurabilmekte ve change.org 

sitesi için ücretli olarak çalışabilmektedir. Bu durum ise sitenin aynı zamanda enformasyonel 

kapitalist sistem içerisinde bir şirket olduğunu göstermektedir. Kaldı ki, bu bölümde oluşum 

kendisini bir şirket olarak adlandırmaktan kaçınmamaktadır.12 

 Bununla birlikte, şirket “hakkımızda” bölümünde kendisini “dünyanın değişim 

platformu” olarak tanımlamaktadır. Change.org’da herkes kampanya başlatabilmekte, 

destekçilerini harekete geçirebilmekte ve karar vericilerle ortak şekilde çalışabilmektedir. 196 

ülkede 100 milyondan fazla kişi toplumlarında change.org sayesinde değişim 

yaratabilmektedir. 100 binden fazla kuruluş, site üzerinden farklı mücadele alanlarında 

ilerleyebilmekte ve yeni destekçileriyle iletişime geçebilmektedir. Bu bölümde, vurgulanan bir 

diğer konu ise işverenler ve hükümetler ile ilgilidir. Şirket, işverenlerin ve hükümetlerin en üst 

düzey yöneticilerinin yurttaşlar ve müşterileriyle etkileşime geçebildiğini ifade etmektedir. Son 

olarak ise bu bölümde medya vurgusu bulunmaktadır. Şirkete göre, gazeteciler change.org 

aracılığıyla güçlü hikâyelere ulaşabilmekte ve her gün yüzlerce kampanyayı medyaya 

taşımaktadır.13 Bu bölümde, şirketin kendi olumlu özelliklerini ön plana çıkardığı 

görülmektedir. Bu bölümdeki bilgiler, enformasyonel kapitalist sistem içerisinde yer edinmeye 

çalışan bir şirketin kendi reklamını yapması olarak yorumlanabilir.  

 “Hakkımızda” kısmının altbaşlığında bulunan ve sitenin enformasyonel kapitalizm 

içerisinde geliştiğinin kanıtı olan şirketin iş modeli başlığı bulunmaktadır.14 Change.org, pek 

çok platformda kendisini kâr amacı gütmeyen bir oluşum olarak tanımlamaktadır. Ancak, iş 

modeli, kariyer vb. unsurların oluşum içerisinde yer alması kâr amacı gütmeyen kuruluşların 

ortaya çıkış felsefesine aykırıdır. Bu anlamda, change.org, kâr amacı güden bir internet şirketi 

olarak nitelendirilebilir. 

 Şirketin internet sitesinin etki bölümünde, şu ana kadar change.org aracılığıyla 220 

milyon 944 bin 778 insanın harekete geçtiği belirtilmiştir. Şirkete göre, bireyler change.org’da 

önemsedikleri konuları desteklemek için coğrafi ve kültürel sınırları aşarak biraraya 

                                                             
11https://www.change.org/about?lang=tr, (Erişim tarihi: 08.02.2019).  
12https://www.change.org/careers, (Erişim tarihi: 06.02.2019).  
13https://www.change.org/about, (Erişim tarihi: 08.02.2019).  
14https://www.change.org/about/business-model, (Erişim tarihi: 15.01.2019).  
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gelmektedir. Bu bölümde, change.org’daki insanların yaşamlarını etkileyen büyük ve küçük 

çaptaki sorunlara yeni çözümler bulmak için karar vericilerle birlikte çalışıldığı ifade 

edilmektedir. Change.org sitesi üzerinden şu ana kadar 196 ülkede 25 bin 138 başarı 

sağlanmıştır.15 Kuşkusuz, bu nicel başarı önemlidir. Ancak, başarı sağlayan kampanyaların 

nitel anlamda değerlendirilmesi de önemlidir. Ayrıca, site üzerinden atılan imza sayısı ile 

sağlanan başarılı kampanya sayısı arasında büyük bir uçurum söz konusudur. Bu ise toplumsal 

dayanışmanın güçlendirilmesi ve bazı konularda değişiklik ve iyileştirilme yapılması için 

sadece elektronik imza kampanyalarının yeterli olmadığını göstermektedir.  

Change.org bir internet şirketi olduğundan “hakkımızda” bölümünde, kariyer ve 

ekibimiz başlıklarını da kamuoyuna sunmakta ve bu konular hakkında bilgi vermektedir. 

Kariyer başlığı altında, 100 milyon insanla birlikte değişim için çalışıldığı ve şirketin dünyanın 

en hızlı büyüyen toplumsal değişim platformu olduğu belirtilmektedir. Change.org, kendisini 

insanların yaşamlarını değiştiren bir oluşum olarak görmektedir. Çocukların okullarda daha iyi 

eğitim alması, doğal yaşamın korunması, ulaşım sorunlarının çözülmesi ve sağlık alanındaki 

iyileştirmeler için mücadele edilmesi şirketin önemle üzerinde durduğu konulardır.16 

Change.org, daha önce hiçbir şirketin yap(a)madığı bir şeyi hayata geçirdiğini ifade 

etmektedir. Şirket, dünyadaki en başarılı sosyal değişim profesyonelleriyle birlikte teknoloji 

uzmanları ve yaratıcı ekiplerle dünya standartlarında bir ekip kurmaktadır.  Şirkete göre, bu 

işbirliği dünya çapında gerçekleşen mücadeleye katkı sağlamak için Change.org’a güç 

vermekte ve etkili araçlar oluşturmalarına yardımcı olmaktadır. Şirket, kendi bünyesine farklı 

alanlarda başarılarıyla öne çıkan insanları katmakta, bu durum da başarıyı olumlu 

etkilemektedir. Kariyer bölümünde, şirket çalışanlarına sınırsız izin verildiği dile 

getirilmektedir. Ancak, bu izinler dünyayı gezmek ve farklı yerlerdeki toplumsal dayanışmaları 

yerinde görmek için kullanılmaktadır. Bir diğer konu, ebeveynlere 18 hafta ücretli izin 

verilmesidir. Kariyer bölümünde, şirketin değerleri de sıralanmıştır. Eğlenmeyi ciddiye almak, 

değişim için çalışmak, tutkuyla hizmet etmek, çözüm sunmak, mükemmeli istemek, sevmek-

anlamak ve son olarak büyük düşünmek şirketin değerleri olarak sıralanmaktadır. Kariyer 

bölümünün son kısmında ise şirketin dünyanın farklı yerlerindeki temsilciliklerine ilişkin açık 

iş ilanları bulunmaktadır.17 İş yapılanması olarak şirketin, pek çok şirkete göre daha avantajlı 

ve cazip olduğu bir gerçektir. Ancak, şirketin ücret politikası, çalışma ortamı vb. hakkında bilgi 

15https://www.change.org/impact, (Erişim tarihi: 15.01.2019).  
16https://www.change.org/careers, (Erişim tarihi: 19.01.2019). 
17https://www.change.org/careers, (Erişim tarihi: 19.01.2019). 
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sunulmaması bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Teknoloji aracılığıyla 

toplumsal değişimin hız kazandığı bir gerçektir. Teknoloji ve teknolojinin ortaya çıkardığı 

ürünler gündelik, toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşam içerisinde kullanım alanlarını 

arttırmıştır. Günümüzde pek çok teknoloji şirketi, geleneksel şirketler gibi yapılanmasını 

sürdürmekte ve enformasyonel kapitalizm içerisinde yer almaktadır. 

Change.org internet sitesinin “hakkımızda” kısmındaki son bölüm ise “ekibimiz” 

başlığıdır. Burada, şirketin kurucusu ve Ceo’su, genel müdürü, bölge temsilcileri ve bölge 

müdürleri ile dünya genelindeki çalışanlarının fotoğraf ve isimleri yer almaktadır.18 

Kendilerini her ne kadar “dünyanın değişim platformu” olarak tanımlayan şirket, 

yapmış oldukları kampanyaları sadece değişim aracı olmak ya da iyilik adına yapmamaktadır. 

Bu bağlamda, şirketin internet sitesinde en çok dikkat çeken bölüm “maddi destekçi ol” 

bölümüdür. Bu bölümde, change.org şirketinin dünyada 200 milyon, Türkiye’de ise 9 milyon 

kullanıcısı olduğu vurgulanmakta ve her yıl yüzlerce kampanyanın başarılı olduğu 

belirtilmektedir.19  

Her gün daha çok kampanyanın başarıya ulaştığı, kimsenin kendini çaresiz 

hissetmediği, her yıl daha çok kişinin ülkesinde, yaşadığı şehirde, 

mahallesinde, sokağında görmek istediği değişim için harekete geçtiği bir 

dünya hayal ediyoruz. Ve bunu sizin yardımınız olmadan yapamayız. Formu 

doldurarak her ay bütçenizden ayıracağınız bir miktarla değişime destek 

verin. Miktarı ne olursa olsun yapacağınız katkı misyonumuzu arttırarak 

devam etmemize olanak sağlayacak.20 

Şirket, sözü edilen söylemleriyle kitlelerden maddi destek istemektedir. Kuşkusuz, 

şirketin faaliyetlerini sürdürüp, kampanyalarını devam ettirmesi için maddi gelire gereksinimi 

vardır. Ancak, buradaki temel itiraz noktası, şirketin kendisini bir sivil toplum kuruluşu olarak 

tanımlaması ve yaptıkları işten sanki hiçbir gelir elde edilmemiş gibi davranması üzerinde 

şekillenmektedir. Kaldı ki, şu saptamayı yapmak yerinde olacaktır: Change.org, bir internet 

şirketi olarak faaliyet göstermektedir ve belirli bir ekonomik yapılanma içerisinde yer 

almaktadır. Şirketin sözü edilen özellikleriyle kapitalist sistem içerisinde kendisini 

konumlandırması, toplumsal dayanışma ve bireysel özgürleşme açısından kimi soru işaretlerini 

de beraberinde getirmektedir.  

18https://www.change.org/about/team, (Erişim tarihi: 30.01.2019). 
19https://www.change-destek.org/, (Erişim tarihi: 30.01.2019).  
20https://www.change-destek.org/, (Erişim tarihi: 30.01.2019). 
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Reklam, geçmişten günümüze kapitalizmin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 

İnternet ve yeni teknolojilerin gelişimiyle birlikte reklamda alanında da bazı değişiklikler 

gerçekleşmiştir. Günümüzde hem dijital reklamcılık gelişmiş hem de reklamverenlerin 

kullandıkları mecralarda değişimler yaşanmıştır. Artık, şirketler kendi reklamlarını yüksek 

erişime ve izlenirliğe sahip internet sitelerine verme eğilimi göstermektedir. Bu bağlamda, 

reklam ilişkisinde karşılıklı bir kazanım söz konusudur. Böylece, reklam alan internet şirketi 

para kazanırken; reklamveren de ürününü ve hizmetini daha fazla kişiye ulaştırmaktadır. 

Change.org şirketinin internet sitesi Facebook, Twitter vb. sosyal ağlar kadar olmasa da dünya 

genelinde yoğun şekilde kullanılan bir mecradır.21 Bu bağlamda, site bazı kurum, kuruluş ve 

şirketlerden reklam almaktadır. Bu açıdan, Change.org reklam geliri olan bir internet şirketi 

olarak değerlendirilebilir.22 

Change.org şirketinin en önemli gelir kaynaklarından birini de site üzerinden öne 

çıkarılan kampanyalar oluşturmaktadır. Bu kampanyalar sayesinde Change.org kullanıcıları, 

önem verdikleri kampanyaları farklı bir şekilde bu kampanyalardan haberi olmayan geniş bir 

kitleye ulaşmasını sağlamaktadır. Kampanyaların öne çıkarılması işlemi, Change.org 

kullanıcılarına istedikleri kampanyaları sitedeki diğer kullanıcıların görmesi için ödeme 

yaparak öne çıkarmaları olanağını vermektedir.23 Ne var ki, üyelerine olanak sağlayan şirketin 

bu özelliğinin bazı haksızlıkları ortaya çıkarması da olasıdır. Örneğin, yaşamsal öneme sahip 

olan ve kısa zamanda müdahale edilmesi gereken bir olayla ilgili düzenlenen kampanya, 

kampanyayı oluşturan bireylerin maddi yetersizliklerinden dolayı gündeme gel(e)meyebilir. 

Aksine, maddi durumu daha iyi olan ve yaşamsal öneme sahip olmamasına karşın belirli bir 

ücret karşılığında kampanyasını öne çıkaran kişiler olabilir. Bu bağlamda, sözü edilen durumun 

nasıl bir toplumsal dayanışma yarattığı ise tartışmalıdır. Kaldı ki, şirket açıklamasında, 

kendilerini bir hayır kuruluşu olarak görmediklerini ifade etmektedir. Dolayısıyla, Change.org, 

toplumsal yarar yaratmak adına oluşturulmuş yeni bir şirket formudur. Şirket, ticaretin gücünü 

toplumsal yarar yaratmak için kullanmayı amaçlamaktadır.24 

Change.org şirketinin faaliyetlerini sürdürmesine aracı olan bir diğer unsur ise 

sponsorlardır. YouTube’daki sponsorlu videolar, Google’daki sponsorlu linkler ile twitterdaki 

sponsorlu tweetler şirket için önemli bir finans kaynağıdır.25 Buradaki sponsorluk ilişkisinin 

21https://www.alexa.com/siteinfo/change.org, (Erişim tarihi: 06.02.2019).  
22https://www.change.org/policies/advertising?lang=tr, (Erişim tarihi: 06.02.2019).  
23https://help.change.org/s/article/Promoted-Petitions-FAQs?language=tr, (Erişim tarihi: 06.02.2019). 
24https://help.change.org/s/article/Promoted-Petitions-FAQs?language=tr, (Erişim tarihi: 06.02.2019). 
25https://www.change.org/tr, (Erişim tarihi: 06.02.2019).  
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karşılıklı bir kazanım sağladığı unutulmamalıdır. Çünkü, enformasyonel kapitalizmde her 

tıklama para anlamına gelmektedir.  

Change.org şirketinin Türkiye ofisi tarafından 2016 yılının Aralık ayında Türkiye’deki 

kullanıcılara gönderdikleri e-posta, internet medyasında bazı haberlerin yapılmasına neden 

olmuştur. Özetle, e-postada şirkete Türkiye’den gelen maddi yardımların yetersiz olduğu ve bu 

anlamda Türkiye ofisinin kapanma tehlikesi altında olduğundan söz edilmiştir.26 Ancak, burada 

şirketin Türkiye’deki üyelerine karşı çok da açık olmadığı söylenebilir. Gönderilen e-postada, 

şirketin gelir-gider tablosu ve ne kadar maddi desteğe ihtiyacı olduğu belirtilmemiştir. Bu 

bağlamda, toplumsal dayanışma için mücadele ettiğini her ortamda söyleyen şirket izleyenlerini 

hayal kırıklığına uğratan bir davranış sergilemiştir. 

Bununla birlikte, enformasyonel kapitalist yapılanma içerisinde yer alması ve farklı 

ekonomik ilişkileri barındırmasına karşın Change.org üzerinden yine de önemli kampanyalar 

düzenlenmektedir. Dolayısıyla, bu kampanyalar ve kampanyaların elde ettiği başarılar 

görmezden gelinmemelidir. 

Change.org, 196 ülkede faaliyet göstermektedir. Türkiye’de ise Change.org, aktiflik 

oranına göre bu ülkeler arasında beşinci sıradadır. 2016 yılı itibariyle Türkiye’de farklı 

kampanyalara 40 milyon imza atılmıştır. Atılan bu imzalar aracılığıyla birçok konuda değişiklik 

ve düzenlemeler yapılması sağlanmıştır. Bununla birlikte, pek çok kampanya ise yeterli sayıda 

imza alamamış ve bu kampanyalar kanun yapıcıların ilgisini çekmemiştir. Change.org 2016 

değişim raporuna göre, Türkiye’de 2016’da toplamda 7.5 milyon kişi farklı kampanyalara imza 

atmıştır. 2016 yılında Türkiye’de düzenlenen kampanyalarda “kadın hakları” ve “ceza adaleti” 

gibi konuların önem kazandığı görülmüştür.  Örneğin, 2015 yılında başlayan ve 2016 yılında 

da devam eden “Özgecan Yasası çıksın, yasalar kadınları korusun” isimli kampanya, 1 milyon 

235 bin imza alarak Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük imza kampanyası 

olmuştur. Özgecan yasası, dünyanın altıncı en büyük Change.org kampanyası olarak tarihe 

geçmiştir. Change.org Türkiye üzerinden 2014 yılında 13 bin 594, 2015 yılında 23 bin 263, 

2016 yılında ise 34 bin 805 kampanya başlatılmıştır. Yine Change.org Türkiye üzerinden 2014 

yılında 5 milyon 845 bin, 2015 yılında 15 milyon 812 bin ve 2016 yılında 16 milyon 157 bin 

892 imza atılmıştır. Son yıllarda hem kampanya sayısında hem de atılan imza sayısında artış 

olmuştur.27 

26https://pchocasi.com.tr/change-org-turkiye-ofisi-kapaniyor-22608/, (Erişim tarihi: 06.02.2019).  
27https://blog.quicksigorta.com/yasam/change-orga-gore-turkiyenin-son-bes-yili-430, (Erişim tarihi: 08.02.2019). 
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Change.org 2016 değişim raporuna göre, kadın haklarıyla ilgili kampanyaların yüzde 

37’si, hayvan haklarıyla ilgili kampanyaların ise yüzde 29.2’si başarılı olmuştur. Öte yandan, 

ekonomik adalet talebi olan kampanyaların yüzde 11.9’u istenilen değişimi yaratmıştır. 

Change.org’da en çok artan talep ekonomik adaletle ilgili karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, 

“ekonomik adalet talebi” 2016 yılında bir önceki yıla oranla dört kat artmıştır. Değişim 

talebinde “ceza adaleti” üç kat artarak ikinci sırada yer alırken, “LGBT hakları” üçüncü sıraya 

yükselmiştir. “İnsan hakları”, “eğitim” ve “çevre” konularındaki kampanyalar ise yüzde 50’lik 

bir kısmı oluşturmuştur.28 

2015 ve 2016 yılı değişim raporları karşılaştırıldığında, kampanyaları başarıya ulaştıran 

imza sayılarındaki düşüş fark edilmektedir. 2015’te 2 milyon 675 bin 460 imza sayesinde 235 

kampanya amacına ulaşırken; 2016’da 2 milyon 50 bin 709 imza sayesinde 168 kampanya 

başarılı olmuştur.29 

Change.org Türkiye üzerinden bugüne kadar en fazla imza alan kampanyalar ise şu 

şekilde sıralanabilir:  

1. Özgecan Yasası çıksın, yasalar kadınları korusun (2015): 1 milyon 235 bin imza,

2. Cinsel istismara uğrayan mağdur, tecavüzcüsüyle evlendirilsin önergesi iptal edilsin.

“Çocuklar istismarcıyla evlendirilecek” kararı yürürlüğe girmesin (2016): 823 bin 481

imza,

3. Ömer Baranım yurtdışında tedavi edilsin daha fazla acı çekmesin (2015): 398 bin 100

imza,

4. Devlet ilacımızı versin, çocuklarımız da yaşasın (2015): 365 bin 322 imza,

5. Üç yaşındaki çocuğumun ölümüne izin vermeyin (2017): 338 bin imza,

6. Faytona binme, atlar ölüyor! (2017)157 bin 417 imza.30

Kuşkusuz, toplumsal bilinç, dayanışma, bireylerin biraraya gelmesi ve ortak farkındalık

içerisinde hareket edilmesi için online imza kampanyaları aracı olmaktadır. Change.org 

değişim raporları bunu göstermektedir. Ancak, düzenlenen imza kampanyası sayısı ile başarıya 

ulaşan kampanya sayısı arasında önemli uçurumlar söz konusudur. Bu saptama ise Change.org 

üzerinden mutlak bir toplumsal dayanışma ve değişimin yaratılamayacağının göstergesidir.  

2016 yılında Change.org üzerinden düzenlenen kampanyalarda özellikle eğitim, çevre 

ve insan hakları üzerinden daha yüksek seviyede değişimlerin gerçekleştirildiği görülmektedir. 

28http://www.webmasto.com/change-org-turkiye-2016-degisim-raporu, (Erişim tarihi: 08.02.2019). 
29http://www.webmasto.com/change-org-turkiye-2016-degisim-raporu; http://www.hurriyet.com.tr/change-orgun-2015-
raporu-aciklandi-turkiye-ne-istiyor-40034335, (Erişim tarihi: 08.02.2019).  
30https://blog.quicksigorta.com/yasam/change-orga-gore-turkiyenin-son-bes-yili-430, (Erişim tarihi: 08.02.2019). 

YILDIRIM & DAGTAS
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

147



Başarı kazanan kampanyaların yüzde 17’si eğitim, yüzde 17’si çevre ve yüzde 16’sı ise insan 

hakları alanında gerçekleşmiştir (Change.org Değişim Raporu, 2016, s. 14).  

2016 Change.org değişim raporuna göre insan hakları, çevre, ekonomik adalet 

alanlarında değişim için harekete geçenlerin 2015 yılına oranla daha başarılı olduğu dikkat 

çekmektedir. İmzalar yoluyla değişim yaratmada en büyük sıçrama ise ekonomik adalet 

alanında gerçekleşmiştir. Örneğin, 1162 kişinin desteğini alan “Vodafone Arena 3’lü bilet satış 

dayatması kalksın, tekli opsiyon istiyoruz” ve 752 kişinin desteğini alan “Pamukkale 

Üniversitesi araç giriş ücretleri makul fiyatlara çekilsin” kampanyaları ekonomik adalet 

alanında başarıya ulaşan kampanyalar arasında yer almıştır. Yine, 2016 yılında üniversitelilerin 

yemekhane ücretlerinin düşürülmesi için açtığı kampanyalardan ikisi başarı kazanmıştır. 

Ankara Üniversitesi’nde miktar ve kalitesinde hiçbir değişim olmadığı halde yemek ücretlerine 

yapılan orantısız zammın düşürülmesi talebiyle açılan kampanya 3 bin 644 imza desteği ile 

kazanılmış ve üniversite yönetimi yemek ücretlerinde indirime gitmiştir. Dokuz Eylül 

Üniversitesi’nde de aynı taleple açılan kampanya desteği sayesinde yemek fiyatları düşmüştür 

(Change.org Değişim Raporu, 2016, s. 15). Bu kampanyaların başarı sağlamasındaki en büyük 

etken, özellikle genç nüfus tarafından yürütülmesidir. Çünkü, genç nüfusun interneti daha etkin 

ve aktif kullandığı bir gerçektir. Bu bağlamda, Change.org internet şirketinin toplumun her 

kesimi için bir dayanışma sağladığından söz etmek mümkün değildir.  

Kadına karşı şiddet, özellikle son yıllarda Türkiye’de oldukça artmıştır. Bu durum, 

Türkiye adına çözülmesi gereken en büyük problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.31 

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde yayınlanan bir araştırmaya 

göre, Türkiye’de 2016 yılının ilk 11 ayında 236 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 

Kadına karşı şiddet arttıkça, şiddete karşı sesler de yükselmeye başlamıştır. 2016 yılında kadın 

hakları alanında, Change.org üzerinden hem açılan kampanya sayısında hem de başarı kazanan 

kampanyaların sayısında bir artış gözlenmiştir. Mücadele alanlarına göre başarı kazanan 

kampanyalar karşılaştırıldığında, kadın hakları alanında açılan kampanyaların yüzde 37.4’ünün 

başarı kazandığı görülmektedir. Başarı oranlarında, ikinci sırada yüzde 29.2 ile hayvan hakları 

ve üçüncü sırada ise yüzde 11.9 ile ekonomik adalet talep eden kampanyalar gelmektedir 

(Change.org Değişim Raporu, 2016, s. 17). Bu veriler, özellikle toplumun duyarlı olduğu 

konularda harekete geçtiğini ve bu eylemlerin de karar verici mekanizmaları etkilediğini 

göstermektedir. Özellikle kadına şiddet konusunda toplumun farklı kesimlerinden farklı 

31https://www.evrensel.net/haber/338724/rakamlarla-kadinlarin-ugradigi-siddet-ve-esitsizlik-tablosu, (Erişim tarihi: 
09.02.2019).  

YILDIRIM & DAGTAS
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

148



düzeylerde önemli tepkiler gelmektedir. Burada, bir devlet politikası olarak kadına yönelik 

şiddetin önlenmesi konusunda adımlar atılmalıdır. Çünkü, kadına yönelik şiddetin hem 

ekonomi politik hem de sosyolojik ve psikolojik boyutları bulunmaktadır. Bu bağlamda, sadece 

internet üzerinden düzenlenen imza kampanyalarıyla kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi 

oldukça zor görülmektedir.  

Türkiye’de Change.org üzerinden 2016 yılında düzenlenen imza kampanyalarında her 

ne kadar eğitim alanında açılan kampanyalar birinci sırada yer alsa da adalet ile ilgili 

kampanyaların da yoğun bir şekilde düzenlendiği gözlenmiştir. 2016 yılında hayvan hakları, 

ceza hukuku ve ekonomi alanında adalet isteyenlerin açtığı kampanyalar, toplamda bin 459 ile 

diğer alanlarda açılan kampanyalardan daha fazla olmuştur. Bununla birlikte, ceza adaleti 

alanında açılan kampanya sayısının az olduğu görülmesine karşın bu kampanyalara atılan imza 

sayısının yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Change.org Değişim Raporu, 2016, s. 18). Bu 

bağlamda, bu alanda bireylerin daha zor harekete geçtiği söylenebilir. Ancak, açılan 

kampanyaların desteklenmesi de önemlidir. Bu yolla bireyler, seslerini duyurarak ceza adaleti 

ile ilgili kararları değiştirmek istediklerini göstermektedir.  

2016 yılında açılan kampanyalar arasında özellikle politik kampanyaların azaldığı 

görülmektedir. Özellikle 2016 yılının sonlarına doğru başlatılan kampanyalar daha çok sağlık, 

çevre ve hayvan hakları alanında olmuştur. 2016 yılında gerçekleşen akademisyenlere yönelik 

görevden alma ve gözaltılar, gerçekleşen terör olayları ve 15 Temmuz Darbe Girişimi ardından 

yaşananlar change.org’daki imza kampanyalarına yansımamıştır. Change.org’a göre, 15 

Temmuz’dan sonra gerçekleşen bazı tutuklamalara karşı çok sayıda kampanya açılmış, ancak 

bu kampanyalara toplamda verilen destek 50 bin imzayı geçmemiştir (Change.org Değişim 

Raporu, 2016, s. 19). Bu durum, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu siyasal atmosferle yakından 

ilişkilidir. Özellikle, 15 Temmuz Darbe Girişimi ardından hem ülke içinde hem de ülke dışında 

pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, devletin ortaya çıkan sorunları yok etmek adına, 

daha baskıcı bir anlayışla hareket ettiği söylenebilir. Bu yüzden, siyasi kampanyaların sayısında 

ciddi oranda azalma gerçekleşmiştir. 

Kısacası, Change.org Türkiye’de son yıllarda yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Bireyler, özellikle duyarlı oldukları konularda imza kampanyaları düzenlemekte ve zaman 

zaman bu konularda başarı sağlamaktadır. Ancak, açılan imza kampanyası sayısı ile sağlanan 

başarı arasında büyük bir uçurum söz konusudur. Bu durum ise toplumsal dayanışmanın sadece 

çevrimiçi imza kampanyaları aracılığıyla sağlanamayacağının göstergesidir. Toplumsal 
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dayanışmanın gerçekleştirilebilmesi için toplumsal konum aidiyeti ve sınıf bilinci ön planda 

olmalıdır ve bireyler buna göre hareket etmelidir.  

Web 2.0 teknolojisinin gelişimiyle bireylerin internet içeriklerine müdahale edebilmesi, 

içerik yaratması ve karşılıklı etkileşim gibi özellikler ortaya çıkmıştır. Bu durum, özellikle 

teknolojik deterministler tarafından oldukça önemsenmiş ve internetin bireylere büyük 

özgürlükler sağladığı söylemi önem kazanmıştır. Bununla birlikte, internet üzerinden bireylerin 

sürdürdüğü faaliyetler bazı özgürlük alanlarını da sınırlamaktadır. Çünkü, içinde aktif 

olduğumuz her internet sitesi bireysel internet kullanıcılarının bazı bilgilerine erişmektedir. Bu 

erişim de beraberinde, bu bilgilerin ticari faaliyetler adına kullanılmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, gözetim daha da artmaktadır. Bu bağlamda, Change.org şirketi de bireysel 

kullanıcıların bazı bilgilerine ulaşmaktadır.  

Şirket, Change.org üzerinde faaliyette bulunan bireysel internet kullanıcılarının pek çok 

bilgisine erişim sağlayabilmektedir. Buna göre, şirket isim, posta adresi, telefon numarası, e-

posta adresi, profil resmi, gönüllü olarak sunulan bilgiler, mobil cihaz özel kimlik numarası,  

sosyal medya hesap kimlikleri, change.org platformundaki faaliyetler, platformdaki faaliyetlere 

dayalı olarak önem verilen konular, internetteki veritabanlarında bulunan bilgiler, üçüncü taraf 

veri tedarikçilerinden elde edilen bilgiler, tarayıcı ve cihaz bilgileri, çerezler, piksel etiketleri 

ve demografik bilgilere erişim sağlayabilmektedir.32 Bu bilgiler, pek çok şirketin geleneksel 

anlamda toplayamayacağı kadar fazladır. Ancak, elektronik ortamlarda bu bilgilerin toplanması 

oldukça kolaylaşmıştır. Erişilen bu bilgiler, bireysel özgürleşme önünde büyük bir engeldir. 

Çünkü, bireysel internet kullanıcılarının bu bilgiler aracılığıyla metalaşması söz konusudur. 

Change.org şirketi, bu bilgileri kendisi için kullanabildiği gibi farklı kurum ve 

kuruluşlara da bu bilgileri verebilmektedir.33 Aslında bu durum, Change.org üzerinden 

faaliyette bulunan kullanıcıların aslında bir yanılsama içerisinde olduklarının göstergesidir. 

Çünkü, şirketin elde ettiği bu bilgiler bireysel özgürleşmeyi engellediği gibi bireyler üzerinde 

denetim mekanizması kurulmasına da neden olabilmektedir.  

Change.org şirketinin internet sitesindeki açıklamalarda, toplanan bilgilerin kimler 

tarafından alınıp kullanılabileceği belirtilmiştir. Öncelikli olarak, change.org takipçilerinden 

alınan bilgiler yine şirket tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, bir kampanyaya imza atıldığı 

zaman kullanıcı bilgileri diğer site kullanıcıları tarafından da görüntülenebilmektedir. Bununla 

birlikte, şirket; Change.org kampanya başlatıcıları, imza kampanyasına katılan imzacılar ya da 

32https://www.change.org/policies/privacy, (Erişim tarihi: 09.02.2019). 
33https://www.change.org/policies/privacy, (Erişim tarihi: 09.02.2019). 
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diğer üyeleri hakkında takip, doğrulama ve arkaplan denetimi yapmadığını ifade etmektedir. 

Ayrıca, site kullanıcılarının birbiriyle etkileşime girmesi ve bunun sonucundaki karşılıklı bilgi 

paylaşımı kullanıcıların kendi riski olarak vurgulanmıştır.34 Eşdeyişle, şirket hem kullanıcıların 

bilgilerini diğer kullanıcılara vermektedir hem de bundan doğabilecek tehlike ve risklerden 

sorumlu olmayacağını ifade etmektedir.  

Twitter, facebook, instagram vb. sosyal ağlar da change.org sitesi üzerinden bireysel 

kullanıcıların bilgilerine erişebilmektedir. Ayrıca, reklamverenler ve reklam ağları da bu 

bilgileri alabilmektedir.35 Bu bağlamda, toplumsal dayanışma ve bireysel özgürleşme için 

faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden şirket aslında, bireylerin metalaşmasına neden 

olmaktadır. Öte yandan, Change.org şirketi, kendi tedarikçileri ve mahkemelere de bireysel 

kullanıcıların bilgilerini verebilmektedir.36 Bu durum ise internet özgürlüğü konusunda 

Change.org şirketinin tezat söylemler içerisinde olduğunu göstermektedir.  

Özetle, enformasyonel kapitalist bir şirket olarak Change.org sitesinin bir şirket 

yapılanması, ticari faaliyetleri ve gelirleri bulunmaktadır. Kuşkusuz, toplumsal dayanışmanın 

sürdürülebilir olması adına çevrimiçi imza kampanyaları önemlidir. Bununla birlikte, 

düzenlenen toplam imza kampanyası sayısı ile başarıya ulaşan kampanya sayısı arasındaki 

uçurumun fazla olması toplumsal dayanışmanın farklı unsurlara dayalı olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca, şirketin gizlilik politikalarının toplumsal dayanışmaya olumsuz şekilde etki ettiği de 

söylenmelidir.  

Sonuç ve Değerlendirme 

İnternet ve yeni teknolojilerin yoğun kullanımı, günümüzde bazı eylemlerin değişikliğe 

uğramasına neden olmuştur. Enformasyon toplumunda, toplumsal dayanışma için hem internet 

siteleri hem de sosyal medya yoğun şekilde kullanılmaktadır. Özellikle facebook ve twitter 

sosyal medya siteleri aracılığıyla mikro düzeydeki toplumsal dayanışma hareketlerinin 

görünürlük kazandığı söylenebilir. 

Enformasyon toplumunda, toplumsal dayanışma için kullanılan bir diğer platform ise 

online imza kampanyalarıdır. Online imza kampanyaları, somut mekânlarda yapılan imza 

kampanyalarını sanal ortama taşımıştır. İnternet kullanıcıları, değişmesini istedikleri konularda 

internet ortamları üzerinden imza kampanyası başlatabilmekte ve bu kampanyaları elektronik 

posta ya da sosyal medya aracılığıyla paylaşabilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de özellikle son 

34https://www.change.org/policies/privacy, (Erişim tarihi: 09.02.2019). 
35https://www.change.org/policies/privacy, (Erişim tarihi: 09.02.2019). 
36https://www.change.org/policies/privacy, (Erişim tarihi: 09.02.2019). 
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yıllarda nicel anlamda internete erişimin artmasıyla paralel olarak internet ortamlarında 

düzenlenen imza kampanyalarının sayısında belirgin bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca, online 

imza kampanyaları, zaman ve mekân kavramını ortadan kaldırarak, bireylerin değişmesini 

istedikleri konularda faaliyette bulunmalarına katkı sağlamıştır.  

Bununla birlikte, çevrimiçi imza kampanyalarının bazı olumsuzlukları da 

bulunmaktadır. Tembel eylemcilik bunlardan biridir. Çevrimiçi imza kampanyaları, bireylerin 

sadece internet mecraları üzerinden dayanışma içerisine girmelerine neden olabilmektedir. 

Eleştirel ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde Change.org’un kapitalist üretim sistemi içinde 

faaliyet gösteren enformasyonel kapitalist bir şirket olduğu söylenmelidir. Şirketin belirli bir 

organizasyon şeması bulunmaktadır. Ayrıca, şirket pek çok ticari faaliyet içerisindedir. 

Sponsorlar, reklam gelirleri, üye olan kişilerden bağış toplanması, farklı ülke ve kentlerde 

ofislerinin bulunması ve üye bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması gibi durumlar 

Change.org için olumsuz noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Change.org üzerinden düzenlenen ve başarıya ulaşan imza kampanyalarının 

niteliklerinin değerlendirilmesi de oldukça önemlidir. Change.org değişim raporlarından 

hareketle, başarıya ulaşan kampanyaların daha çok gençler tarafından yürütülen mikro 

kampanyalar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, genç nüfusun internet teknolojilerini daha 

fazla kullandığı ve online imza kampanyalarına daha fazla destek ve önem verdikleri 

söylenebilir. Bir başka nokta ise, Change.org Türkiye üzerinden nicel anlamda fazla imza 

kampanyası düzenlenen konularda, siyasal iktidar tarafından gerekli yasal düzenlemelerin 

yaşama geçirilmemiş olmasıdır. Bu konular, hayvan hakları ve kadına yönelik şiddettir. Son 

yıllarda, Change.org üzerinden bu konularda sayısal olarak çok sayıda imza kampanyası 

düzenlenirken; hayvan haklarına ve kadına yönelik şiddete karşı daha caydırıcı olabilecek 

yasalar çıkarıl(a)mamıştır. Bu bağlamda, online imza kampanyaları dayanışma için önemli bir 

araç olarak değerlendirilse de bu dayanışmanın sonucunun ne olduğu sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilmelidir.  

Son söz olarak, enformasyon toplumu içerisinde online imza kampanyalarının varlığı 

önemlidir. Bu kampanyalar, özellikle internet ve internet teknolojilerini etkin şekilde kullanan 

bireyler arasında daha kolay yayılabilmektedir. Ancak bu durum, beraberinde bir toplumsal 

dayanışma hareketinin herkese eşit koşullarda ulaşamamasına da neden olmaktadır. Çünkü, 

sayısal eşitsizlik ve dijital bölünme internet teknolojilerine herkesin eşit koşullarda 

erişememesine neden olmaktadır. Ayrıca, online imza kampanyaları bireyleri sadece 

oturdukları yerden eyleme geçirdiği için tembel eylemciliği de beraberinde getirmektedir. Bu 
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yüzden, iletişimsel eylem sonucunda gerçekleşen örgütlü kamusal alandaki demokratik 

müzakere ve toplumsal dayanışmadan vazgeçmeden; bir araç olarak yeni iletişim 

teknolojilerinin toplumsal etkileşime ve dayanışmaya sunduğu kolaylıklardan 

yararlanılmalıdır.  
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Özet 

Reklamlar aracılığıyla oluşturulan anlam dünyası, metaforlar, söylemler ve temsiller vasıtasıyla 
üretilmekte ve reklam alıcısına sunulmaktadır. İçinde bulunulan kültüre bağlı olarak biçimlenen 
reklamlarda kadın ve erkeğin nasıl davranması gerektiğine ilişkin toplumsal cinsiyet rolleri 
sıklıkla görülmektedir. Zaman içerisinde kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyet rollerinde 
gözlemlenen değişimler reklamlardaki cinsiyet temsillerinin de değişime neden olmuştur. 
Genellikle kadınların naif, kırılgan ve güçsüz olduğu reklamlar yerini iş hayatında başarılı bir 
şekilde konumlandırıldıkları, çekici ve bakımlı imajlarıyla yer aldıkları reklamlara bırakmıştır. 
Ayrıca, zamanla reklamlarda erkek imgesi de daha sık görülmeye başlamış, maço ve otorite 
figürüyle reklamlarda temsil edilen erkek imajının yerini kadınlarla daha eşit bir şekilde 
konumlandırılan, Örneğin: Ev işlerinde görünen erkek imajları almıştır.  
İnsanları etkileme konusunda önemli bir araç olan dergi reklamları, diğer reklam mecralarına 
göre daha özel bir okuyucu kitlesine hitap ettiği için okuyucusunu doğrudan tüketime 
yönlendirebilmektedir. Sağlık, spor, moda, hobi gibi özel ilgi alanlarını konu edinen dergiler, 
erkek imgesinin yeniden üretilmesi ve zaman içerisindeki değişiminde önemli bir rol 
üstlenmektedir. Bu bağlamda çalışmada erkek imgesinin Men’s Health dergisinde nasıl temsil 
edildiği sosyolojik bir perspektifle incelenmiştir. Bu ilişkiyi ortaya koymak amacıyla dergide 
yer alan reklamların öncelikle içerik analizi yapılmış, ardından yargısal örneklem metoduyla 
seçilen beş reklamın göstergebilimsel analizi gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma sonucunda çalışma kapsamında incelenen dergilerde erkek imgelerinin toplumun 
ekonomik, kültürel ve toplumsal kodlarına uygun olarak sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç ise, incelenen reklamlarda erkek imgelerinin cinsel arzu 
nesnesi olarak sunulmamış olmasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Reklam, Erkek İmgesi 
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The Evaluation of the Male Images in Advertisements in the Context of Gender 

Theory: Analysis of Ads From the Magazine Men's Health 

Abstract 

The meaning of an advertisement is produced by metaphors, discourses and representations and 
presented to the receiver. Gender roles which dictate how women and men should behave in a 
given culture are also often seen in advertisements. Changes observed in gender roles over time 
have also caused changes in the representations of sexual identities in advertisements. Ads that 
often portrayed naïve, fragile, and powerless women have left their place to those that feature 
woman that are successful in business and that have attractive and well-maintained images and 
as also, the male is becoming more common in advertisements and the representation of men 
as macho and authority figures are gradually being taken over by male images that appear on a 
more equal basis with women such as doing housework. 
Magazine advertisements, an important tool for influencing people, can directly persuade the 
reader to consumption, since it addresses a more niche audience than other advertising medium. 
Magazines that address specific areas of interest such as health, sports, fashion and hobby, play 
an important role in reproducing and changing male images over time. In this context, the study 
examines how male images are produced in advertisements in Men's Health magazine from a 
sociological perspective. In order to demonstrate this relationship, a content analysis was 
applied to the advertisements from the magazine which was followed by a semiotic analysis of 
the five ads selected from the lots by the judicial sampling method. 
As a result of the study, it has been concluded that male images are presented in accordance 
with the economic, cultural and social codes of the society. Another result of the research is 
that male images are not presented as objects of sexual desire. 

Keywords: Gender, Advertising, Male Imaginary 

Giriş 

Modern pazarlama tekniklerinin ve anlayışının hızla geliştiği günümüzde üretici ve 

tüketici arasındaki bağın kurulmasında, mal ve hizmetlerin tüketicilere tanıtılmasında şüphesiz 

ki reklam önemli bir yere sahiptir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen makineleşme, üretimin 

artması, yeni ürünlerin ortaya çıkması ve kaliteye verilen önemin yükselmesi gibi unsurlar 

rekabetçi pazarda ön plana çıkmak isteyen markalar için reklamı vazgeçilmez yapmıştır. Bu 

bağlamda “talep yaratma sanatı” (Kocabaş ve Elden, 2010, s.15) olan reklam, hem tüketiciler 

hem de üreticiler için ön plana çıkmıştır.  

Reklamın amacı “hem tüketiciye bilgi aktarmak hem de tüketiciyi ürün veya hizmeti 

kullanmaya, satın almaya teşvik etmektir” (Küçükerdoğan, 2011, s. 7).  Reklamlar bu amaç 

doğrultusunda reklama konu olan ürün, hizmet veya fikrin hedef kitlesini etkilemek için 

genellikle toplumsal normlara uygun olarak hareket ederler. Çünkü reklama konu olan 

karakterlere verilen roller çoğu zaman var olan toplumsal rollerin bir yansımasıdır. 
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Reklamlardaki kadın ve erkek imgeleri toplumun kadınlara ve erkeklere yükledikleri rollerin 

birer temsilidir.  

Toplumda kadınlardan ve erkeklerden beklenen davranış kalıplarıyla onlara biçilen 

toplumsal cinsiyet kavramıyla ilişkilendirilir. O halde en genel anlamıyla toplumsal cinsiyet, 

sosyal olarak toplumun kadın ve erkeği nasıl gördüğü, ne düşündüğü ve nasıl algıladığıdır. 

Bilinçli tercihlerimize dayanmayan toplumsal cinsiyet kimliklerimiz, çevremizdeki mesaj 

içerikleriyle sürekli inşa edilmektedir. Billboardlar, televizyon, gazete ve dergi gibi 

mecralardaki reklamlarda cinsiyet temelli anlamlandırma pratiklerine rastlanmaktadır.   

Toplumdaki hâkim kadın ve erkek kimliklerinin toplumda değişmesi, bu kimliklerin 

reklamlardaki sunumlarını da etkilemektedir. Erken dönem reklamlarda geleneksel ataerkil 

kültürün bir uzantısı olarak erkek, otorite kurma ve ailenin geçimini sağlama gibi görevler 

üstlenmiştir. 1970’li yıllardan itibaren feminizm, eleştirel erkeklik çalışmaları, LGBT ve querr 

hareketi gibi gelişmeler doğrultusunda, tüketim pratiklerindeki değişimlerle de ilişkili olarak, 

erkeklik nosyonu da değişim geçirmiş ve bu değişim reklamlardaki erkek imgesine yansımıştır 

(Tosun ve Ülker, s.227). Geleneksel rol modellerden tamamen uzaklaşılmasa da erkekler 

reklamlarda artık daha bakımlı, sportif, kendisine ve fiziksel görüntüsüne dikkat eden kimseler 

olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, bu dönemden itibaren sadece kadınlar değil erkekler de 

cinsel açıdan çekici vücutlarıyla reklamlarda yer almaya başlamıştır. 

Dergi okuyucuları belirli bir entelektüel birikime sahip olmaları bakımından sıradan 

okuyuculardan farklıdırlar. Dolayısıyla dergiler daha özel bir okur kitlesine hitap etmekte, söz 

konusu kitlenin ilgi ve beklentileri doğrultusunda konularını işlemektedirler. Dergilerde yer 

alan reklamlar da okurlarını bu bağlamda tüketime yönlendirmektedir. Çalışmada daha özel ve 

sınırlı kitleyi temsil etmesi açısından dergi reklamcılığı tercih edilmiştir. Dergi reklamcılığının 

alt türü olan erkek dergileri, içerik bakımından diğer diğer popüler medya organları ve içerik 

türleri ile benzeşmesine rağmen ayrıştığı noktalar vardır. Söz gelimi içerik bakımından hedef 

kitlesine yaşam, ilişkiler, sağlık ve formda olma, beslenme, spor gibi daha spesifik konularda 

bilgi aktarmaktadır. Erkek okurlar, bu sayfalarda erkeğin yaşam tarzına ilişkin sorular 

sorabilmekte; erkeklerin gönderdikleri mektuplar aracılığıyla da bu sorulara cevaplar 

üretilmektedir (Erdoğan, 2015, s.6542). 

Spesifik okur kitlesinin ilgi ve beklentilerine uygun olarak içerik üreten erkek dergilerinin 

önemi 1980’lerin ortasından itibaren artmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren arabalar, kişisel 
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bakım ürünleri ve teknolojik yenilikler erkek dergilerinde yer almıştır. Bu dergilerin içerisinde 

ürün, hizmet ve ya tanıtıma konu olabilecek erkek imajları da sıklıkla kullanılmıştır.   

Zamansal bağlamda medya ve sinemada kaslı kahramanlardan, moda ve erkek 

dergilerinin kapaklarında yer alan modellere kadar erkek bedenlerinin görünürlüğünde daha 

önce hiç olmadığı kadar bir artış gözlemlenmiştir. Bu süreçte sadece erkek bedenlerinin 

görünürlükleri artmamış; ana akım kültür içerisinde erkek bedeninin betimlenmesi, arzulanması 

ve seyredilmesi de yeni bir temsil pratiği olarak ortaya çıkmıştır.  

. Reklamın öncelikli amacı her ne kadar bilgilendirme ve satış olsa da; aynı zamanda 

yoğun bir anlam dünyasına sahiptir. Literatürde daha önce yapılan çalışmalar incelendiğinde 

çalışmaların reklamlarda kadına yönelik söylemler ve kadın bedeninin temsili gibi konular 

üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu çalışmada ise, reklamın anlam dünyası içerisinde yer 

alan reklamlar vasıtasıyla üretilen erkek imgelerinin temsil biçimlerinin dergi reklamlarında 

nasıl konumlandırıldığı araştırılmak istenilmiştir. Çünkü reklamlarda sunulan ve inşa edilen 

erkekliğin toplumun ekonomik, kültürel ve toplumsal kodlarından bağımsız düşünülemeyeceği 

gibi hem erkek hem de kadının yer aldığı reklamlarda erkeğin daha merkezi bir konumda 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla yapılan çalışmada sadece satışı arttırma amacı gütmeyen 

iletişim biçimi olan reklamda söylemin de yer aldığı, kurulduğu ve anlamın oluşturulduğu 

gösterilmek istenilmiştir. 

Çalışmanın amacı, erkek dergilerinde yer alan reklamlardaki erkek imgelerini toplumsal 

cinsiyet teorisi bağlamında incelemektir. Amaca bağlı olarak çalışmada iki temel soruya yanıt 

aranmaktadır. İlk olarak, erkek dergilerindeki reklamlarda ne tür erkek imgeleri yer almaktadır? 

İkinci olarak, bu erkek imgelerinin pek çok araştırmada üzerinde durulduğu üzere, kadın 

imgeleri gibi birer arzu nesnesi ve cinsel sömürü unsuru olarak sunulduğunu söyleyebilir 

miyiz? Bu iki soruya yanıt aramak için öncelikle konu ile ilgili literatür taranmış, reklamda 

erkek imgesinin yer alışı tarihsel açıdan değerlendirilmiş ve devamında Men’s Health 

dergisindeki erkek reklamlarının ilk olarak içerik analizi, ardından örneklem içinden seçilen 

beş reklamın göstergebilimsel analizi yapılmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Teorisi 

Reklamlarda erkek imgelerinin sunumuyla ilgili tartışmaya bu alanda sıklıkla 

kullanılancinsiyet (sex) ve toplumsal cinsiyet (gender) kavramları arasındaki epistemolojik 

farkı belirterek başlamak daha uygun olacaktır.Toplumsal cinsiyet kavramını sosyolojiye dâhil 

eden Ann Oakley’in 1972 yılında yayımlanan Sex, Gender and Society kitabında cinsiyet (sex) 
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biyolojik açıdan kadın-erkek ayrımına dikkat çekerken; toplumsal cinsiyet (gender) erkeklik-

kadınlık arasındaki toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme yapmakta ve kişinin 

toplumsal rolünü öne çıkartmaktadır (aktaran Vatandaş, 2007, s. 31).  Söz gelimi yeni doğan 

bir bebeğin henüz toplumsal bir cinsiyeti yoktur. Ancak çocuk büyürken toplum çocuğun önüne 

cinsiyete uygun davranış ve kurallar şablonu koymaktadır (Kaypakoğlu, 2003, s. 8). Örneğin: 

küçük çocukları cinsiyetlendirmek için, kız çocuklarına pembe renk giydirmek ya da kulağına 

küpe takmak, erkek çocuklarına çeşitli spor kulüplerinin formalarını giydirmek ya da saçlarını 

kısa kestirmek çocuğa toplum tarafından sunulan davranış kalıplarıdır.  Bu durum cinsiyetin 

kültürel olarak belirlenmiş yanına vurgu yaparak cinsiyetin doğal değil toplumsal bir kategori 

olduğunu göstermektedir. (Giddens, s. 108).  

Toplumsal cinsiyet teorisine genel çerçevede bakıldığında değerlendirilmesi gereken üç 

kavram vardır: iktidar, işbölümü ve cinsiyet rolleri. 

Kişilerarası ilişki ve etkileşim bağlamında iktidar, bireyin diğer birey üzerindeki etkisi ve 

gücüdür (Çam, 1990, s.288). İktidar yapısı içerisinde yer alan kamusal alan Habermas’a göre; 

toplumsal yaşam içerisinde, tüm yurttaşların/herkesin bir araya gelip iletişime geçtiği 

konuşma/tartışma alandır  (Olgun, 2017, s. 46). Özel alan ise; kamusal alana göre bireysel 

ilişkilerin hâkim olduğu daha mahrem alandır. Birçok toplumda erkekler hem kamusal hem de 

özel alanda kadınlardan daha fazla iktidara sahiptir. Söz gelimi siyasi liderlerine hem geçmişte 

hem de modern toplumda ağırlıklı olarak erkeklerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Hindistan’da 

İndira Gandhi, Türkiye’de Tansu Çiller, İngiltere’de Margaret Thatcher gibi örneklere rastlansa 

da bu liderler dünyadaki siyasi seçkinler içinde küçük bir azınlığı temsil etmektedir 

(Kaypakoğlu, s. 14).  

Aile içerisinde de kadın ve erkeğe biçilen roller genellikle belirgindir. Erkek, soyda 

babayı temel alan geleneksel ataerkil toplumlarda (http://www.tdk.gov.tr/) baba ve soy figürüne 

bağlı olarak güç sahibi olarak bilinmektedir. Ataerkil düşünceye göre erkekler egemen olmak 

ve yönetmek için yaratılmışlardır. Diğer bir yandan kadının iş hayatına daha fazla dâhil olduğu 

modern toplumlarda ataerkil yapı yeniden üretilmekte ve tartışmaya açık bir konu olmakla 

birlikte kadına atfedilen geleneksel roller (doğurganlık, ev işleri, evlilik vb.) görece önemini 

yitirmektedir. Kadın ve erkek arasında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımlar görece daha eşitlikçi 

bir yapıya kendisini bırakmaktadır. 

Leyla Navaro (1994, s.34), toplumda marjinal olarak algılanmamak isteyen kadının ve 

erkeğin uyması beklenen birtakım normları olduğunu söylemektedir. Bu normlar Tablo 1’de 
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özetlenmektedir. Toplumsal yapı her kadın ve erkekten bu normlara uygun davranışlar 

göstermesini beklemekte ve uyması için baskı yapmaktadır. Bu cinsiyete dayalı ayrım, insanları 

“kısıtlamakta” ve “ötekileştirmektedir.” Keza Althusser (2010, s.79) de konuyla ilgili olarak 

insanların toplumsal formasyonda kendilerini önceden belirlenmiş ilişkiler ağı içerisinde 

bulunduğunu ifade etmektedir. Çünkü kadın ve erkeğin rollerine ilişkin her ne kadar evrensel 

roller bulunsa da erkek ve kadınların rollerine ilişkin kültürden kültüre bir takım farklılıklar da 

mevcuttur. Ancak Giddens’a göre (s.112). Hemen hemen her kültürde kadın ev işleri, çocuk 

bakımı gibi işlerden sorumluyken; ailenin geçiminden sorumludur. Bu durum kadın ve erkek 

arasında otorite, güç ve saygınlık bakımından da eşitsiz bir dağılıma yol açmıştır. 

Toplumsal cinsiyeti işbölümü bağlamında ele aldığımızda, toplumun kadınları ve 

erkekleri belirli işlere yönlendirdiğini, kadınların ve erkeklerin ise cinsiyet temelli bu 

beklentileri büyük ölçüde içselleştirildiklerini söyleyebiliriz. Her ne kadar iş yerinde işverenin 

açık bir biçimde ayrımcı yaklaşımı olmasa da günlük işler, kurallar ve politikalar bakımından 

kadının rolü erkeğe göre ayrılmıştır. Öte yandan günümüz toplumlarında kadın ve erkek rolleri 

arasındaki farklılıkların azalmasıyla birlikte cinsiyet normlarında önemli değişiklikler 

görülmektedir (Tosun ve Ülker, s.228). Bu değişiklikler gerek aile içi rollerde gerek meslek 

seçiminde kendisini göstermektedir. Kadınların ev işleri ve çocukları ile ilgilendiği; erkeklerin 

ise evin geçiminden sorumlu olduğu roller günümüzde kadınların iş hayatına dâhil olmasıyla 

birlikte değişmiştir. Kadınlar, erkeklerin yaptığı pek çok işi yapmakta (şoförlük, tamir işleri 

vb.), erkekler de ev işlerinde ve çocuk bakımında eşlerine yardımcı olmaktadır. 

Reklam ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi 

Reklamlar bir toplumun norm ve değerlerine uygun olarak üretilmektedir. Bu normlar, 

“reklam iletilerinin başarısında olduğu gibi, toplumun toplumsal cinsiyetteki rollere bakışına 

ve o rollerin düzenlenmesine de yansımaktadır” (Batı, 2010, s.  281). Başka bir ifadeyle 

reklamcılar, reklamlardaki cinsiyet rollerini hedef kitlenin beklentilerine ve hayallerine uygun 

olarak üretmektedir. Bu bağlamda reklamların cinsiyetlerin temsil edilmesinde ve cinsel 

kimliklerin üretilmesinde ideolojik bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Reklamlarda cinsiyet 

kalıpları oldukça güçlüdür ve her iki cins kültürel olarak üretilmiş bu cinsiyet kalıplarının alıcısı 

durumundadır. Erkekler, genellikle otorite sahibi ve bağımsız figürler olarak atletik, iş adamı, 

baba, zengin ve ünlü rollerinde ve araba ürünleri reklamlarında; kadınlar ise anne ve ev kadını 

olarak mutfak, yatak odası ve banyo vb. mekanlarda ev işleriyle ilgilenirken görülmekte ya da 

cinsellikleriyle öne çıkmaktadırlar. Ayrıca reklamlarda genellikle seyreder, kadın sergiler. 

Burada kadın arzunun yönlendirildiği bir nesne olarak erkeğin düşlerini harekete geçiren bir 
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imge konumuna girmektedir (Rutherford, 1996, s.139). John Berger’e göre erkekler bakma ve 

gözlemleme dürtüsüne sahipken, kadınlar izlenme ve beğenilme dürtüsüne sahiptir. Birçok 

reklam da bu bilinçaltı fantazmaları kullanarak hedef kitleyi etkilemeye çalışmaktadır. Kadınlar 

kendilerine bakıldıklarının farkındadır. Bu sebeple kadın kendisini değerlendirirken erkek bakış 

açısıyla kendisini incelemektedir. Bununla birlikte reklamlarda kahramanlar da çoğunlukla 

erkektir (Dökmen, 2009, s.134). Bu eril kahraman tasvirleriyle reklamlar insanlara bir erkeğin 

nasıl davranması gerektiği mesajını iletmektedir: Erkekler sportif faaliyetlere katılmalı, 

enerjilerini başarı ve kariyerlerine yönlendirmeli ve yeteneklerini geliştirmelidirler. Örneğin, 

Ajda Pekkan’ın rol aldığı, 14 Aralık 2012 tarihli Opet reklamındai arabasıyla yolda kalan Ajda 

Pekkan’ın yardımına erkek bir kahraman yetişmektedir. Reklamın ilk birkaç saniyelik 

bölümünde aslında erkeklerin yolda kalmış sarışın bir kadına yardım etme fantezisi göze 

çarpmaktadır. Reklamın ilerleyen saniyelerinde Ajda Pekkan’ın olduğundan daha genç 

görünmesi, kırmızı spor arabası ve cinselliği, ürünün uzun performans süresi ile 

ilişkilendirilmektedir. Çünkü genç kalmak, kadının başarısını gösteren bir performanstır ve bu 

güzelliğin değerlendiricisi olarak da kahraman erkektir (https://m.bianet.org/).  

Erkek İmgesinin Reklamlarda Sunumu 

İkna edici iletişim çalışmaları ile bilinen Robert Cialdini’ye (2015) göre, bireylerde 

olumlu çağrışımların oluşmasında olaylar, konular, kişiler, imgeler vb. etkili olmaktadır. 

İnceoğlu’na göre (2011: 91) ise imge, ortaklaşa anlam yüklediğimiz ya da kişisel olarak 

anlamlandırdığımız simgenin kaynağı olan nesne veya öznenin zihnimizdeki resmidir. Bordo 

(2000; aktaran Kılınç, 2013: 6403) imgelerin aktif olduğunu ve en inandırıcı imgelerin bizimle 

konuştuklarını söylemektedir. Bu imgeler tıpkı çevremizdeki diğer nesneler gibi onları 

kullanmamıza izin vermektedir. İmgeler çoğu zaman temsil ettiklerinden daha fazla anlam 

taşırlar. Çünkü “insanlar görmek istediklerini görürken, reklamlar imgeler aracılığıyla görmek 

istemediklerimizi de gözler önüne sermektedir” (Parsa, 2014: 96). Dolayısıyla yoğun bir anlam 

deposu olan reklamlar imgelerin sunumu ve temsili için oldukça elverişlidir. Kısaca ifade etmek 

gerekirse, reklamlar imgeler üzerine inşa edilir.  

Sembolik etkileşim kuramının temsilcisi Erving Goffman’nın (2014, s. 33-35) 

“dramaturji teorisi” ne göre günlük hayat bir kurmacadan ibarettir ve insanların sergilediği 

davranışlar, bir sahne içerisinde hayat bulmaktadır. Goffman’nın çalışmaları bireyin benliğini 

nasıl sunduğu üzerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla Goffman’ın çalışmalarını konumuz 

açısından değerlendirdiğimizde kadın ve erkek oyuncular sahne önünde sevinçlerini, 

üzüntülerini yaşarlar ve toplumun onlara atfettiği davranış kalıplarını oynarlar ve bu oyun 
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yaşam boyu devam eder. Bu bağlamda toplumsal cinsiyet rolleri de reklam mecralarında yani 

sahnede sergilenmektedir. Diğer bir deyişle reklamlar, kadın-erkek imgelerinin sergilendiği bu 

sahnenin bir parçasıdır. 

Reklamcılar ürettikleri mal ve hizmetleri tüketicilere ulaştırmada akıldan çok duyguyu 

ön plana çıkarmak için kadın ve erkek imgelerini kullanırlar (Uğur ve Şimşek, 2007 s. 1). 

Reklamlarda gerek kadın gerekse erkek imgelerinin kullanımı, tüketici açısından reklamın 

etkililiğini arttırmaktadır. Genel yargı da, cinselliğin güçlü, uzun ömürlü ve canlı markaların 

yaratılmasında önemli avantajları olduğu yönündedir (Batı, 2010 s. 235). Bu bağlamda 

reklamlarda erkek imgeleri çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.  

Reklamlardaki erkek karakterler çoğu zaman toplumdaki ideal erkek imgesini temsil 

etmektedir (Kılınç, 2015, s. 6403). Reklamcılar ise ürünlerin satışına yönelik bir araç olarak 

reklamlarda ürünleri temsil ettikleri ideal erkek imgeleri ile ilişkilendirmektedirler. Erkekler 

reklamlarda çoğu zaman bir yarış içerisindedir. Doğaya, diğer erkeklere, hatta bazen 

kendilerine karşı… Erkekliklerini kanıtlamak için paraşütle uçaktan atlamaya hazır olarak, bir 

yelkenliyi başarıyla götürebilmek için olmadık güçlüklerle mücadele ederek, yarışmada başarılı 

olabilmek amacıyla yoğun bir çalışma döneminde, kız arkadaşıyla buluşma öncesi bir futbol 

sahasında vb. görüldüğü üzere erkekler hep bir mücadele ve daha iyi olma gayreti 

içerisindedirler. Reklam yapımcıları da bu özellikleri göz önünde bulundurarak reklam 

içeriklerine erkek imgesini ilintilendirmektedir. 

Rohlinger (2002, s. 66) bu bağlamda reklamlarda yer alan erkek karakterlerini dokuza 

ayırmıştır. Bu karakterler aşağıdaki gibidir: 

* Kahraman: Reklamda spor, iş ve ya siyaset alanında ünlü bir oyuncu

kullanılmasıdır.

* Doğa Erkeği: Doğa erkeği doğa üzerinde kontrol sağlamaya çalışan erkek

modelidir.

* Aile Babası: Erkeğin çocukları veya aile üyeleriyle aktif ilişki içerisinde

olmasıdır.

* Evin Direği: Ailevi etkinliklere çok fazla katılmayan, ancak ailesini ve çocuklarını

yöneten erkektir.

* Çalışan Erkek: Erkeğin bir işin profesyoneli veya uzmanı olarak yansıtılmasıdır.
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* Erotik Erkek: Erkek bedeninin yalnız veya başkaları ile birlikte sunulmasıdır.

Reklamda fiziksellik ve cinsellik vurgusu vardır.

* Tüketici Erkek:  Reklamda ürün ile erkek karakter arasında bir ilişki olmasıdır.

Diğer bir ifadeyle erkek karakterin ürünü kullanmasıdır.

* Sessiz/Sakin Erkek: Erkeğin, sessiz ve sakin bir hayatının olduğunu temsil

edilmesidir.

* Kentli Erkek: Şehir yaşamından ve modadan zevk alan, sosyal aktivitelerden ve

barlardan zevk alan erkek tasviridir.

Rohlinger’in (2002) dokuz kategoride tasvir ettiği erkek imgeleri tarihsel ve kültürel 

koşullara bağlı olarak değişiklik gösterirler. Günümüzde erkekler, kadınların egemenlik alanı 

sayılan tüketim faaliyetlerine daha yoğun bir şekilde katılmaya başlamışlardır (Çolakoğlu ve 

Doğaner, 2008, s.336). Bu bağlamda reklam sektöründe de bir değişim yaşanmıştır. Kadınlar, 

“ev işleri yapmak, çocuk bakmak” gibi geleneksel rollerinden çıkıp “iş hayatında ve toplumsal 

hayatta” yer bulmaya başlamıştır. Kadında meydana gelen değişim erkek için de geçerlidir. 

 Erkek imgesi, özellikle feminizmin yükselişi ile birlikte sarsıntı geçirmiştir. Sert bakışlı, 

kaslı, güçlü, mücadeleci erkek tipi yerini masum, kibar, sevecen, eğlenceli ve seksi vücuduyla 

arzulanan erkek tipine bırakmıştır.  

Şimdi kısaca ülkemizde dönemsel olarak erkek imgelerinin reklamlarda nasıl temsil 

edildiğini inceleyelim… 

1980 Öncesi Dönemde Türkiye’de Yayınlanan Reklamlarda Erkek İmgesi 

Ülkemizde televizyon 1968 yılında hayatımıza girmiş,  1972 yılında ise ilk televizyon 

reklamı yayınlanmıştır (Çık, 2017, s. 89). 1970’li yıllarda yayınlanan televizyon reklamlarında 

ataerkil kültürle uyumlu erkek temsilleri belirgin bir şekilde yer almaktadır. Örneğin bu yıllarda 

yayınlanan Perma Sharp tıraş bıçağı reklamındaki dış ses şöyle demektedir. 

Erkek merttir, babadır, saygılıdır, arkadan konuşmaz, tıraş olur, perma sharp kullanır!”ii 

Bu ifadelerle marka üstünlük ve güç mesajlarını erkek ile özdeşleştirilerek iletmiştir. 

Reklamlar, bir önceki bölümde de değinildiği üzere tüketicilerin arzularını harekete 

geçirerek satışları arttırmak için cinsel imgeleri kullanırlar (Elden ve Bakır, 2010, s.155). Bu 

yıllarda da kadınlar reklamlarda cinsel arzu nesnesi olarak arzulanan, erkekler ise arzulayan 
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konumundadır. Ancak feminizmin cinsiyet ideolojisine meydan okuması, erkeklerin de cinsiyet 

kimliklerini derinden sarsmıştır (Uğur ve Şimşek, 2007, s.557). Özellikle 1970’lerden sonra 

geleneksel erkeklikten kopuşla birlikte “mükemmel erkek” anlayışında değişiklikler olmuş, 

Batı ülkelerinde bu yıllarda erkek tüketiciler için erkek iç çamaşırı reklamlarındaki geleneksel 

erkek imgesi son bulmaya başlamıştır.  

1980 Sonrası Dönemde Türkiye’de Yayımlanan Reklamlarda Erkek İmgesi 

1980’li yıllara gelindiğinde modern kültüre ve düşünceye ait temel kavramların 

sorunsallaştırılması anlamına gelen postmodernizm ile birlikte kadın ve erkek tanımlamalarında 

de yenilikler görülmeye başlamıştır. Postmodernizm bağlamında erkeklik kavramında meydana 

gelen değişim dört örnek üzerinden incelenebilir.  

İlki, metroseksüellik. Metroseksüel kavramı; değişen yaşam ve çalışma 

koşullarına, tüketim alışkanlıklarına veya sosyal yaşama, bunun yanında da kadın 

gücüne her ne şekilde olursa olsun uyum sağlayan erkeği ifade etmek için 

kullanılmaktadır. İkincisi, retroseksüellik. Metroseksüel erkek algısının 1994’lü 

yıllardan sonra toplumda yer bulmasıyla birlikte toplumda bazı kesimler tarafından 

eleştirilmiştir. Toplumdaki bazı erkekler geleneksel erkek imajlarından vazgeçmek 

istememiş ve bu algıyı korumaya devam etmişlerdir. Bu bağlamda retroseksüel 

erkek; spor salonlarında zaman geçirmeyen, bakımlı olma konusunda dış 

görünüşüne önem vermesine rağmen, modernizmin ortaya koyduğu erkek imajını 

devam ettirme eğiliminde olan erkektir. O halde Türkiye’de retroseksüel algısının 

daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.  Üçüncü kavram gettoseksüelliktir. Kavramdan 

da anlaşılacağı üzere taşrada ve kırsalda yaşayan erkek algısında meydana gelen 

değişimi ifade etmektedir. Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ile birlikte 

kırsalda yaşayan erkekler de New York’ta ve Paris’te ortaya çıkan erkek modasını 

takip edebilmişlerdir. Ulaşım araçlarının gelişmesiyle birlikte de bu ürünlere 

ulaşım daha kolay olmuştur. Örneğin: Paris’te çekilen bir şampuan reklamındaki 

ürüne sipariş vererek çok kolay sahip olunabilmektedir. Bu ve benzeri 

gelişimlerden dolayı tek tip erkek imajı da büyük kırılma yaşamıştır. Postmodern 

dönemde metropolde veya taşrada yaşayan erkek yaptıkları işlere bağlı olmaksızın 

aynı ürünü satın alıp aynı erkeklik tarzını paylaşabilmiştir. Son olarak sapyoseksüel 

erkek algısı ise; dış görünüşüne önem veren ve spor yapan erkek imajına getirilen 

yorumlamadır. Ayrıca sapyoseksüel erkek duygusal olarak karşı cinsin akıl ve zeka 

içerikli paylaşımlarından etkilenir (Çağırkan, 2018, s.100-102). 
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Dolayısıyla toplumsal yapıda meydana gelen değişimlere ve feminist hareketin artan 

gücüne reklamcılar da kayıtsız kalmamıştır. Bunun sonucunda reklamlarda kadınlara yeni roller 

verilmiş; kadınların cinsel arzu nesnesi sunulduğu reklamlara ek olarak, erkekler de 

reklamlarda kaslı, dik duruşlu ve yarı çıplak vücutlarıyla yer almaya başlamıştır (Elden ve 

Bakır, 2010, s. 157-158). Örneğin 1998 tarihli Gucci Envy reklamına dikkatle bakıldığında 

(Görsel 3)  kadının tutkulu ve şehvetli bir şekilde durumda resmedildiği, fakat reklamın (“Bu 

parfümü kullandığınızda kadınlar size karşı koyamaz” gibi) sıradan bir parfüm reklamı mesajı 

içermediği görülmektedir. Kadın modelin saçları dağılmış, gözleri kapanmış, dudakları hafif 

aralıktır ve vücudunun yarısı görünmektedir. Kadın, erkeğin çıplak vücuduna kendini 

kaptırmıştır. Parmaklarıyla erkek modelin göğsüne uzanan eli adeta onu bırakmak istemediği 

algısını yaratmaktadır. Bu görüntüyle asıl anlatılmak istenilen kadının Envy’e olan tutkusudur. 

Ancak reklamı toplumsal cinsiyet olgusundaki değişim bağlamında değerlendirdiğimizde 

kadının arzulayan, erkeğin bedeninin de dokunulmaya değer olarak temsil edildiğini 

söylememiz mümkündür.  

1990’lı Yıllar 

1990’lı yıllara gelindiğinde Türkiye’de yayınlanan reklam filmlerinde erkeklerin 

kendilerine yüklenen toplumsal roller açısından ilk yıllara oranla kadınlarla daha eşit bir 

konumda temsil edildikleri görülmektedir (Çık, 2017, s. 93). Artık reklam filmlerinde erkekler 

de yemek veya temizlik yaparken, yani kadınlara atfedilen geleneksel toplumsal rollerle 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, Hürriyet Pazar Expressiii reklam filminde erkek güneşli ve 

güzel bir pazar sabahı erkek gülümseyen bir yüz ifadesiyle çiçeklerle süslenmiş pencereyi 

açmakta, kadın yatakta uzanırken erkek karısına kahvaltı hazırlamakta ve kahvaltıyı yatağa 

götürmektedir. Bu reklam filminde erkeklerin de kahvaltı hazırlamak gibi mutfak işlerini 

yapabildiklerini/yaptıklarını görmekteyiz. Bu çerçevede toplum tarafından oluşturulan kalıp 

yargıların 1990’lı yıllarda yıkılmaya başladığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan teknolojinin gelişmesi ve internetin ilerlemesi reklamcılığın alanını 

genişletmiştir. Reklamlarda üretilen toplumsal cinsiyet rolleri toplumdan beslendiği gibi 

hedeflenenden daha fazla kişiyi etkileyebilmektedir (Çık, 2017, s. 94).  

2000’li yıllara kadar reklamın ana tüketicisi olarak kadınlar değerlendirilmiş ve reklamlar 

kadın cinsiyetinin inşası üzerinden tartışılmıştır. Özellikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye’de 

erkeklerin de tüketici konumuna geçmesi ile birlikte toplumsal cinsiyet kimliklerini tek boyutlu 
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olarak değerlendirme yaklaşımı değişim göstermiştir. Bununla birlikte tüketim kültürüyle 

ilintili olarak reklamlarda kadın ve erkek imgelerinin sunumları da dönüşüm geçirmiştir.  

Erkek imgelerinin değişimi ile erkek bedenleri de cinsel arzu nesnesi olarak sunulmaya 

başlamıştır. Örneğin, Biscolata’nın 30 Kasım 2012 tarihli ilk reklam filminde (Biscolata Starziv) 

ürünün hammaddesi egzotik bir adada genç ve seksi erkekler tarafından toplanıp fabrikaya 

getirilmektedir. Ürünün hazırlanması aşamasında çalışan erkeklerin kendinden emin duruşuyla 

poz vermesi karşı cins için bedenlerinin ne kadar çekici olduklarının farkında oldukları mesajını 

vermektedir. Reklamın sonunda koltuğuna uzanarak Biskolata Starz tüketen kadının aldığı 

zevk, dış sesin de mesajıyla, ürünle ve yakışıklı ve genç erkeklerle ilişkilendirilmiştir. 

“Hayatın tadını bilen kadınlara” 

Son yıllarda reklamlarda cinsiyet kalıplarının değiştiği görülmektedir. Erkekler ev 

işlerinden parfüme, kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok reklamda görülmektedir. 18 Mart 

2012 tarihli “Bosch Relxxv” elektrikli süpürge reklamında hamile kadın uyurken eli çerez 

tabağına çarpmakta ve çerez yere dökülmektedir. Erkek süpürgeyi getirip sessizce çerezi 

süpürür. Erkek süpürme işlemini bitirdikten sonra kadına sevgiyle bakarken kadın uyanır ve 

birbirlerine sevgiyle bakarlar. Bu reklam filminde ev hayatına dair daha eşitlikçi bir yaklaşım 

sergilenmektedir. Ancak reklamlarda cinsiyet kalıplarının tamamen yok olduğunu söylemek 

mümkün değildir. Çünkü söz konusu reklamda erkeğin kadın hamile olduğu için ona yardım 

ettiği görülmektedir. Ev işinin kadına ait olduğu düşüncesine dair bir meydan okuma yoktur. 

Reklamlarda dönemsel olarak değişim gözlense de görüldüğü üzere ataerkil ideolojinin etkisi 

devam etmektedir. 

Araştırma 

Amaç, Sınırlılıklar, Evren ve Örneklem 

Daha özel bir alana hitap eden dergiler, içindeki markaların reklamlarıyla seçkin bir 

kitleyi hedef almakta ve onların tüketim alışkanlıklarına yön vererek onları sürekli tüketim 

kültürünün içerisine çekmek istemektedir. Bununla birlikte erkek imgelerinin oluşmasında ve 

dönüştürülmesinde dergiler önemli bir role sahiptir. Keza erkeklere özel bir alanı temsil eden 

erkek dergileri bir takım göstergelerle erkeği yeniden kodlamaktadır. İdealize edilen yeni erkek 

arketipi sinema, spor ve dizi gibi alanlarda popülerlik kazanarak konumunu pekiştirmektedir.  

* Bu çalışmada erkek dergilerinin reklamlarında yer alan erkek imgeleri

incelenmektedir.  Bu kapsamda çalışmada iki temel soruya yanıt aranmaktadır:

Dergi reklamlarında ne tür erkek imgeleri yer almaktadır?

ZENGIN
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

168



* Erkek imgeleri kadın imgeleri gibi arzu nesnesi ve cinsel sömürü unsuru

sunulmakta mıdır?

Araştırmanın ilk sorusu reklamlardaki erkek imgesinin zaman içerisinde geçirmiş olduğu 

değişimin dergi reklamlarındaki yansımasıyla, ikinci soru ise araştırmacıların sıklıkla üzerinde 

durduğu üzere, kadın imgeleri gibi erkek imgelerinin de reklamlarda cinsellikleri ile yer alıp 

almadığının ortaya konulmasıyla ilintilidir. 

Bu bağlamda araştırmanın evrenini Türkiye’de yayın yapan Esquire, FHM, Max, Boxer, 

GQ ve Men’s Health dergileri oluşturmaktadır. Aydoğan’ın 2008 yılında Türkiye’de tüketim 

endüstrisinin yaygınlaşması çerçevesinde Boxer, Esquire ve FHM dergilerindeki erkek 

reklamlarını içerik çözümlemesi yöntemi ile analiz eden çalışmasında kadın ya da erkeği 

simgeleyen objelerin sadece kendi cinsiyet grubunun özneleri olmaktan çıktıklarını dolayısıyla 

da erkek kimliğinin değiştiği sonucuna ulaşmıştır. Kula Demir’in 2009 yılında yapmış olduğu 

çalışmasında da Aydoğan’ın çalışmasında örneklem aldığı dergiler üzerinden göstergebilimsel 

çözümleme yapmıştır. Çalışma sonucunda metroseksüel erkek imgesinin özellikleri sunularak; 

modern, duyarlı, yeni, dış görünüşüne önem veren ve şehirli erkek imgelerini tanımlamış ve 

erkek kimliklerinin yeniden inşa edilmesi için önerilerde bulunmuştur. Bu bağlamda çalışmada 

araştırma evrenine bağlı olarak Türkiye’de yayın yapan erkek dergileri arasından Men’s Health 

dergisi örneklem olarak seçilmiştir.  Men’s Health dergisinin seçilme sebebinin ilki; literatürde 

yapılan çalışmalarda örneklem olarak seçilen dergilerin dışında kalması, ikincisi; Men’s Health 

dergisinin okuyucularının “heteroseksüel, üst düzey sosyo-ekonomik sınıfa mensup ve yüksek 

eğitimli” olarak erkek egemenliğini yeniden üreten okuyucular olmasıdır (Stibble, 2004, s.34). 

Örneklem dergi seçiminde derginin aylık periyodda yayın yapması dikkate alınmış ve seçilen 

derginin Aralık 2017 sayısı araştırmaya dâhil edilmiştir.  

Araştırmanın sınırlılığı ise; yapılan reklam analizlerinin okuyucunun kendi okumaları 

dâhilinde gerçekleştirdiği yorumlamalarına dayanmasıdır. Bu çerçevede analizlerin nesnelliği 

sorgulanabilir.  

Araştırma Yöntemi 

Araştırmada içerik analizi ve göstergebilimsel analiz birlikte kullanılmıştır. İçerik analizi, 

bir metnin içeriğini toplama ve analiz etme amacıyla sosyal bilimciler tarafından sıklıkla 

kullanılan araştırma yöntemlerinden biridir. Çünkü araştırmacıya “metinlerin ya da 

transkriptlerin içinde gizli kalmış anlamların veya mesajların bir sistem içerisinde özetlenmesi, 

kavramlar veya kategoriler şeklinde ortaya konulması” (Güler vd. 2015, s. 365) açısından 
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kolaylık sağlamaktadır. Görsel metne içerik analizi uygulamak için araştırmacı, göstergeleri 

okuyarak yorumlamalı ve görsel metin içerisinde sembolik imgelere iliştirilmiş anlamları 

keşfetmelidir (Neuman, 2014, s. 472). Bu çerçevede reklamlar, kitaplar, gazete veya dergi 

makaleleri fotoğraflar, filmler, sanat eserlerinin video kayıtlarının içerikleri içerik analizi 

yöntemiyle ortaya çıkartılmaktadır. İçerik analizinin en önemli avantajı mesajların objektif ve 

sistematik bir şekilde anlamlandırılmasına yönelik çıkarımlar yapılmasına imkân tanımasıdır 

(Büyüköztürk vd. 2014, s. 240).  

Bu doğrultuda öncelikle dergideki reklamların içerik analizi yapılmış ve dergide erkek 

imgelerinin yer aldığı reklamlar tematik kategorilere göre kodlanmıştır. Söz konusu tematik 

kategorilerin oluşturulmasında Rohlinger’in (2002) dokuz kategoride tasvir ettiği (kahraman 

erkek, doğa erkeği, aile babası, evin direği, çalışan erkek, erotik erkek, tüketici erkek, 

sessiz/sakin erkek, kentli erkek) erkek imgelerinden faydalanılmıştır. Bu kategoriler aynı 

zamanda modern dönem erkeğinin tüketim odaklı kimliğini de oluşturan kategorilerdir. 

İçerik analizinin ardından göstergebilimsel analiz için incelenen dergiden toplam beş 

reklam Rohlinger’in dokuz kategoride tasvir ettiği erkek imgelerine uygun olarak 

belirlenmiştir. Göstergebilimsel analize tabi olan reklamlarda farklı tematik kategorilerden 

örneklerin yer almasına önem verilmiştir. Seçilen reklamlardaki erkek imgelerinin sektörel 

dağılımına bakıldığında; Missoni reklamı / Parfüm, Efor Reklamı / Hazır Giyim, Mercedes 

reklamı / Otomotiv, Hemington reklamı / Saat, Head & Shoulders reklamı / Kişisel Bakım. 

Göstergebilimsel analiz yönteminin tercih edilme nedeni göstergebilimin anlamın 

metinlerde (filmler, televizyon, reklamlar vb.) nasıl düzenlendiği ile ilgilenmesidir. (Berger, 

1993: 11). Göstergebilimsel analiz için önemli olan, “toplum içindeki göstergelerin yaşamını 

incelemek ve bu nesnelerin (giyisiler, yiyecekler, toplumsal kurallar, görüntüler vb.) anlamsal 

dizgilerinin yeniden oluşturulmasıdır” (Barthes, 1993, s. 160). Batı (2010, s. 288), derin anlam 

yapıları içinde “her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu” görüşündedir. Göstergebilimde gösteren 

ve gösterilen bir aradadır. Diğer bir deyişle gösterge; tek başına ne şeydir ne de anlamdır; ikisi 

bir aradadır (Williamson, 2001, s. 15). Araştırmada incelenen reklamların ne olduğunu, nasıl 

ifade edildiklerini ve ne şekilde işlediklerini çözümlemek amacıyla göstergebilimin en değerli 

temsilcilerinden olan Roland Barthes’in yan anlam ve düzanlam yaklaşımından 

yararlanılmıştır.  Barthes, özellikle göstergelerin inşa ettikleri yan anlamlar üzerinde 

durmaktadır. Çünkü göstergebilimsel imgelerin gücü, alıcıya doğrudan değil dolaylı yoldan bir 

şeyler anlatmalarında gizlidir. Bu öngörülerden yola çıkarak söz konusu reklamlar duruş, bakış, 
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dokunma, mekân ve kullanılan nesneler, görselde kullanılan renkler dikkate alınarak 

değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırma kapsamında yapılan içerik analizinde Men’s Health dergisinin Aralık 2017 

sayısında yayımlanan toplam 14 basılı reklam incelenmiştir (bakınız Tablo 2). İncelenen 14 

basılı reklam arasından beş basılı reklam göstergebilimsel analiz yöntemi ile 

değerlendirilmiştir. 

Örneklemde tüketici erkek ve kentli erkek imgesinin yer aldığı reklamların daha yüksek 

bir sayıda olduğunu görmekteyiz. Bunun sebebinin seçilen derginin tüketim kültürünün içinde 

aktif bir şekilde yer alan kentli orta sınıf erkeklere hitap etmesi olduğu düşünülmektedir. 

İlk dönem reklamlarda sıklıkla görülen aile babası ve evin direği olarak erkek imgesine 

Men’s Health dergisindeki reklamlarda rastlanılmamıştır. Bu durumun sebebi; değişen tüketim 

alışkanlıklarıyla birlikte geleneksel ataerkil rollerinin giderek önemini kaybetmesi; yeni ideal 

erkeğin tekstil, kişisel bakım ve kozmetik sektörüne ilgi duyuyor olması ve incelenen derginin 

okuyucu kitlesinin beklentileri olarak düşünülebilir. Yukarıda da belirtildiği üzere, 1980’li 

yıllardan sonra yayınlanan reklamlarda erkek, artık hem çevresindeki erkeklerle bir yarış 

içerisindedir hem de kendisinden beklenen “modern erkek” kimliğini pekiştirmek için tüketim 

odaklı harcamalar yapmaktadır.  

Reklamlardaki Erkek İmgelerinin Göstergebilimsel Analizi 

Reklam: Missoni 

Resim 1’de yer alan Missoni reklamındaki erkek imgesinin aşağıda yer alan açıklamalar 

çerçevesinde Rohlinger’in (2002) sınıflandırmasında kentli erkek kategorisinde 

değerlendirildiğini söylemek mümkündür. 

. Bu reklamdaki erkek figürü doğrudan okuyucuya bakmaktadır. Reklamlarda eril bakış 

daha çok okuyucuya dönük olurken; dişil bakış karakterin kendisine veya başka bir nesneye 

dönük olmaktadır. Ayrıca reklamlarda erkek bakışın öznesi; kadın ise bakışın nesnesi 

konumundadır. Dolayısıyla reklamlarda erkek, bakışları ile varlığını belli etmektedir.  Bu 

reklamda erkeğin alıcıya dönük hafif gülümseyen davetkâr bir bakışı olduğundan eril bakış 

kendisini hissettirmektedir. Ek olarak erkek bakışları ile parfümü kullanmanın karşı cins 

tarafından arzulanmayı beraberinde getireceği mesajını da vermektedir. O halde reklamdaki 

erkek, bakışları ile diğer erkekleri kendi dünyasına davet etmektedir.  
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Reklam görselini renk bilimi açısından değerlendirdiğimizde ise siyah ve gri renk 

tonlarının kullanılmış olması dikkat çekicidir. Zira siyah renk gücü, soyluluğu ve tutkuyu; gri 

renk ise ciddiyeti temsil etmektedir. Dolayısıyla bu reklamda toplumda erkeğe atfedilen 

özellikler ile siyah ve gri rengin iletişimsel anlamı ilişkilendirilmiştir ve bu, hâkim erkeklik 

kodlarıyla uyumlu görünmektedir 

Yukarıda ele alındığı üzere, Medyada erkekler çoğunlukla güç, fiziksel dayanıklılık ve 

kontrol üzerinden tanımlanmaktadır. Ancak reklam görselinde erkek sert ve karizmatik ifadesi 

ile değil hafif gülümseyen davetkâr ifadesi ile dikkat çekmektedir. O halde ilk dönem 

reklamlarının aksine bu reklamda erkeğin naif ve yumuşak bir figür olarak resmedildiği 

söylenebilir. Dolayısıyla bu reklamda geleneksel erkek temsilinin dışına çıkılmıştır. Çünkü 

reklamda yer alan erkeğin hafif uzun kıvırcık saçları, papyonu ve modern görünümlü boyun 

atkısının egemen erkeklik kodlarını sarstığı düşünülebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken en 

önemli göstergelerden biri de bu sarsıntının tüketim kültürünün kodları içerisinde 

gerçekleşmesidir. Öte yandan bu kültür bedende, imgelerde, yaşam tarzlarında ve hayatın diğer 

pek çok alanında özgürleşme üzerine inşa edilmektedir. 

Reklam: Efor 

Popüler kültürdeki yeni erkek imgeleri, tüketici merkezli ekonomiye farklı bir boyut 

kazanmıştır. Bir önceki bölümlerde ele alındığı üzere, erkeklere yönelik yaşam tarzı, moda ve 

bakım ürünleri dergilerinin varlığı yapısal bir değişim olduğunu hissettirmektedir. Bu 

kapsamda kamusal alanda erkekler özellikle giysileriyle değişen erkek dünyasını 

yansıtmaktadır. Resim 2’de de Efor adlı bir hazır giyim reklamı yer almaktadır. Efor reklamında 

ürün ve erkek arasında doğrudan bir ilişki gözlemlendiğinden görselde modern ve tüketici erkek 

imgesinin yer aldığı görülmektedir. Erkek figürünün başka bir nesneye veya yöne doğru 

bakması reklamda dişil bakış olduğuna işaret etmektedir*. Aynı zamanda figürün yüz 

ifadesindeki ciddiyet, güç ve otoriteyi çağrıştırmaktadır. Reklamda arabanın kullanılması da 

dikkat çekicidir. Çünkü şeylerin, nesnelerin veya objelerin tek başına değişmeyen anlamları 

vardır. Araba çoğu zaman hız, güç ve bağımsızlık ile erkek-egemen kodları temsil etmektedir.  

Reklam görselindeki erkek, sıradan bir erkek imajında değildir. Aksine toplum önünde 

yakışıklı, fit, karizmatik ve belirli kazanımlara sahip bir erkek olarak resmedilmiştir. Kadınların 

beğenisini çeken bu erkek figürü reklamda hem imajıyla hem de karizmasıyla ön plandadır. 

* Eril Bakış: Ataerkil toplum yapısının dayattığı ve yarattığı bakış açısıdır. Bakış yönü daima objektife dönüktür.
Dişil Bakış: Modern toplum yapısının ortaya çıkarttığı bakış açısıdır. Bakış yönü reklam alıcısına ve objektife doğru değil;

başka bir yöne doğrudur.
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Reklam: Mercedes 

Resim 3’te derginin iki sayfasını tamamen kaplayan bir araba markasının reklamı yer 

almaktadır. Mercedes reklamının görseline genel olarak baktığımızda reklamda ürünün 

kullanıcısı olarak doğa erkeği imgesinin yer aldığı söylenebilir. 

Reklamlarda doğa, genellikle erkek egemen söyleminin tahakkümü altındadır. Bu 

reklamda da göze ilk olarak ormandan geçen bir araba ve zorlu doğa koşulları çarpmaktadır. 

Bu göstergeler erkeğin mücadeleci yönünü ve fiziksel gücünü de destekler niteliktedir. Çünkü 

toplumsal cinsiyet ideolojisi erkeği bedensel güç ve denetim ile ilişkilendirmektedir. Bu 

bağlamda görselde arabayı kullanan erkek, dikkati çeken bir diğer noktadır. Çünkü otomobil 

eril bir araç olarak fiziksel kullanıcısına hız, güç ve bağımsızlık sağlamaktadır. Ayrıca erkeğin 

modern ve cool görüntüsü arabanın rahatlık ve kalitesi ile bağdaştırılmış olabilir. 

Fotoğrafın alt açıdan çekilmiş olmasını, erkeğin yüceltilmiş olması ve önemli kılınması 

olarak yorumlamak mümkündür. Günümüzde teknoloji kullanımı her alanda artarken 

gerekliliğini de yoğun biçimde hissettirmektedir. Teknoloji her geçen gün yenilenirken 

kullanımı meraka, uzmanlık alanına ve ilgi alanına göre farklılık göstermektedir. Ancak 

geleneksel toplumlarda kadınlara kıyasla erkeklerin teknolojiden daha fazla anladıkları algısı 

yaygındır. Yine bu görselde erkeğin elindeki telefonla meşgul olması teknoloji ile erkeğin 

bağdaştırıldığını göstermektedir. 

Reklam: Hemington 

Bu reklam Rohlinger’in kategorisinde tüketici erkek imgesine denk gelmektedir. Popüler 

kültürün bir uzantısı olarak yeni dönem erkek imajlarının tamamlayıcısı olarak saatler dergi 

reklamlarında sıkça yer almaktadır (bakınız Resim 4). Bu reklamlar erkekler için saatin bir 

tüketim nesnesi olarak anlam teşkil etmesine sebep olmaktadır. 21. yüzyıl erkeğinin tüketimi 

sadece alışveriş odaklı değildir. Alışveriş ve tüketim aynı zamanda erkeğe imaj, statü ve prestij 

de kazandırmaktadır. Popüler kültürün yeni erkek tasviri de doyumsuz, haz peşinde koşan ve 

lüks harcamalar yapan bir erkektir.  

Bu kapsamda resim 4’te saat ve ona iliştirilen imaj ve statü değerini görmekteyiz. Reklam 

görselinde sıradan bir mekândan ziyade lüks bir otel veya rezidans odası görünümündedir. Bu 

durum bir yandan erkek dünyasını alıcıya yansıtırken diğer taraftan da erkeğin lüks ve seçkin 

bir yaşam tarzının olduğu izlenimini yaratarak toplumsal sınıf farklarını gözler önüne 

sermektedir. Saatin asıl kullanım amacı gün içerisinde zamanı göstermek ve bu zamanın verimli 
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bir şekilde geçmesi için yardımcı olmaktır. Ancak Hemington saatlerinin faydanın ötesinde 

sembolik bir anlam kazandığı, reklamdaki metaforlarla da anlaşılmaktadır. 

Bu görselde erkeğin bakış açısı okuyucuya ya da alıcıya değil başka bir yöne dönüktür. 

Reklamda erkek imgesinin görselde dik duruşlu, geniş omuzlu ve karizmatik olarak 

resmedilmesi eril okumayı olanaklı kılmaktadır. Görselde yer alan erkeğin hafif uzun saçları ve 

kirli sakalları yeni modern dönem erkeğinin de özelliklerinden bir kaçıdır. Ayrıca erkeğin 

kendinden emin ve konuya hâkim duruşu reklam alıcısına konu ile ilgili en güvenilir kaynak 

olduğu mesajını da vermektedir. 

Reklam: Head & Shoulders 

Reklamlarda ünlü kullanımı firmaların ürün tanıtımında sıklıkla başvurduğu satış 

stratejilerinden biridir. Çünkü ünlü kişiyle özdeşleştirilen bir ürün, ünlünün belirli bir hayran 

kitlesine sahip olmasından dolayı tüketiciye daha hızlı ulaşmaktadır. Bu reklamda da markanın 

ürünün tanıtımında profesyonel basketbolcu Cedi Osman’ı kullanması hem reklamda 

Rohlinger’in kategorilerinden kahraman erkek imgesinin kullanıldığına işaret etmekte hem de 

konunun uzmanı olarak reklamda erkek karakterin tercih edilmesiyle erkeğin ikna edici, sözüne 

güvenilir ve otoriter olduğu düşüncesi pekiştirilmektedir. 

Renklerin günlük hayatımızda önemli bir yer edinmesinin temel nedeni insan 

psikolojisinde yaratmış olduğu etkidir. Resim 5’te ağırlıklı olarak mavi ve tonları kullanılmıştır. 

Mavi huzurun ve sonsuzluğun rengi olmasının yanı sıra teknoloji ve yeniliğin de rengidir. 

Toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirdiğimizde ise mavi, erkeğin ve erkekliğin rengidir. 

Head & Shoulders şampuanının “yeni” vurgusuyla ürünün “erkeksi”liğine bu şekilde dolaylı 

olarak gönderme yapılmıştır. 

Toplumda erkek çoğu zaman sözüne güvenilir, otorite sahibi ve konunun uzmanı olarak 

resmedilmektedir. Reklam görseli de toplumda erkeğe ilişkin hâkim değerleri oldukça açık bir 

şekilde yansıtmaktadır. Görselde erkeğin okuyucuya-alıcıya dönük bakışı ve kendinden emin 

duruşu erkeğin özgüvenine gönderme yapmakta ve bu özgüven ürünün faydasıyla 

ilişkilendirilmektedir. Aynı zamanda erkek, özgüvenli beden dili ile alıcı üzerinde ikna gücünü 

kullanmaktadır. Dolayısıyla reklamda tüketicilere ürünü kullandığında “özgüvenli” olacağı 

mesajı verilerek özdeşleşebilecekleri bir rol-model sunulmaktadır. 

Modern dönem erkeği, kamusal alanda kişisel bakımına özen göstermesiyle kadınların 

dikkatini çekme eğilimindedir. Erkeklerin saçlarının temiz, kepeksiz ve havalı durması kişisel 

bakımlarının bir göstergesidir. Özellikle saçlar, yüz yüze iletişimde en çok dikkati çeken 
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kısımdır. Bu sebeple erkekler açısından saçların bakımlı ve temiz olması karşı cinsi etkileme 

açısından oldukça önemli addedilmektedir. Görselde de erkeğin saçlarının bakımlı ve temiz 

olmasından duyduğu memnuniyet gözlerinden anlaşılmaktadır. Dolaylı olarak alıcıya “Bu 

ürünü kullandığınızda sizin de bakımlı saçlarınız olacak” mesajı verilmektedir. 

Sonuç 

Reklam, bugün yaşamımızı yansıtan ve şekillendiren en önemli kültürel faktörlerden 

biridir ve farkında olmasak da bir yerde hazır ve nazır bir şekilde bulunarak bizleri 

etkilemektedir. Bir toplumdaki baskın kültürel, siyasal ve ekonomik kodların yansıma alanı 

olan reklamlar, kültüre ve topluma dair çok yönlü ve derinlikli okumalar yapmayı mümkün 

kılmaktadır. Reklamların toplumsal bir form içerisinde oluştuğunu ve yine aynı form içerisinde 

alıcısında bir anlam dünyası yarattığını görmekteyiz. Reklamlar aracılığıyla oluşturulan anlam 

dünyası metaforlar, temsiller ve imgeler üzerine inşa edilmekte ve alıcıya sunulmaktadır.  

Bu bağlamda reklamlarda sunulan kodlardan biri de “erkek imgeleri”dir. Reklamlarda 

geleneksel toplumsal cinsiyet kalıpları oldukça güçlüdür. Son yıllardaki reklamlarda görüldüğü 

üzere bu durumda bir azalma olsa da genel eğilimin tamamen değiştiğini söylemek mümkün 

değildir. Erkekler reklamlarda artık daha bağımsız olarak betimlenirken, kadınlar hala yoğun 

bir şekilde annelik, ev işleri ve cinsellikleriyle betimlenmektedir. 

1990’lı yıllardan sonra feminizmin yükselişi ile birlikte ideal erkeğin tanımını yapmak da 

güçlenmiştir. Çünkü kadınların zayıf ve arzulanan cinsel nesneler, erkeklerin de güçlü ve 

arzulayan avcılar olduklarına dayanan formül cazibesini yitirmeye başlamıştır. Erkekler hala 

avcı konumundadır, ancak artık av konumuna düştükleri reklamlar da mevcuttur. 

Bu çalışmada reklamın anlam dünyası içinde yer alan ve reklamlar yoluyla yeniden 

üretilen erkek imgelerinin farklı dönemlerde nasıl temsil edildikleri kısaca nasıl kurulduğu 

betimlenmiş, bu kapsamda Men’s Health dergisindeki reklamlarda yer alan erkek imgeleri 

incelenmiştir. Göstergebilimsel olarak incelenen beş reklamdaki erkek imgeleri “kahraman, 

modern, tüketici, doğa erkeği ve kentli erkek” olarak üzere sınıflandırılmıştır. Erkek imgeleri 

değerlendirilirken bakış, duruş ve bulundukları ortam gibi görsel özelliklere dikkat edilmiştir. 

İncelenen reklamlarda genellikle farklı bir nesneye ya da yöne doğru soğuk bir bakış vardır. Bu 

bakış açısının sebeplerinden ilkinin erkek imgelerinin soğuk bir bakış üzerinden özgüven sahibi 

olarak temsil edilmeleri, ikincisinin ise incelenen derginin “özel bir okuyucu kitlesine hitap 

etmesi”yle ilişkili olarak sahip olduğu mesafe anlayışı olduğu öne sürülebilir.  
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Örneklem olarak seçilen dergideki reklam görsellerinde, erkek imgelerinin zaman 

içerisinde geçirmiş olduğu değişim ve dönüşüm bağlamında modern dönemde erkeğe atfedilen 

şıklık, kibarlık, lükse düşkünlük, kaslı vücut yapısı, karizma gibi özelliklerin vurgulandığı da 

gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak dergi reklamlarında yer alan erkeklerin karizmatik 

duruşları, özgüvenli bakışları, giydikleri kıyafetler, ortalama bir gelire sahip olan erkeklerin 

takamayacağı aksesuarları kullanmaları ve bulundukları mekânlar zenginlik ve lüks tüketimle 

ilişkilendirilmiştir. 

Sonuç olarak incelenen reklamlardan yola çıkarak, reklamlarda sunulan erkek imgelerinin 

toplumdaki ekonomik, kültürel ve toplumsal kodlardan bağımsız olmadığını söylemek 

mümkünüdür. Ancak araştırmanın ikinci sorusunu doğrulayacak reklamlara çalışma 

kapsamında rastlanmamıştır. İncelenen derginin bir erkek dergisi olması sebebiyle erkek 

imgelerinin cinsel arzu nesnesi olarak sunulmadığı düşünülmektedir. Bir diğer sebebinin ise 

incelenen derginin okur profili ilişkilendirmek mümkündür. Çünkü Men’s Health dergisi içerik 

itibariyle heteroseksüel ve üst-sınıf ekonomik sınıfa mensup yüksek eğitimli insanlardır. Bu 

okur kitlesi aynı zamanda erkek egemenliğini de yeniden üretmektedir. Ancak yapılan 

çalışmada erkek imgelerinin cinsel arzu nesnesi olarak sunulmamış olması farklı çalışmalarda 

rastlanılmayacağı anlamına gelmemektedir. Bu sebeple sonraki çalışmalarda farklı okur 

kitlesine sahip dergilerdeki reklamlarda yer alan erkek imgeleri karşılaştırmalı olarak 

incelenebilir. 
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Tablolar ve Görseller 

Tablo 1: Leyla Navaro - Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

KADIN İÇİN ERKEK İÇİN 

Şöyle Ol Böyle Olma Şöyle Ol Böyle Olma 

Edilgen Etkin Etkin Edilgen 

Yumuşak Sert Sert Yumuşak 

Uyum Gösteren Hükmeden Hükmeden Uyum Gösteren 

Güçsüz Güçlü Güçlü Güçsüz 

Kabullenici Yargılayıcı Yargılayıcı Kabullenici 

         Kararsız Kararlı Kararlı Kararsız 

         Bağımlı Bağımsız Bağımsız Bağımlı 

         Çaresiz Çözüm Getiren Çözüm Getiren Çaresiz 

Tablo 2: İncelen Reklamların Kategorilere Göre Dağılımı 

Toplam Reklam Sayısı 14 

Kahraman Erkek 1 

Doğa Erkeği 1 

Aile Babası - 

Evin Direği - 

Çalışan Erkek 1 

Erotik Erkek 2 

Tüketici Erkek 4 

Sessiz-Sakin Erkek - 

Kentli Erkek 5 

Tablo 3: Missoni Reklamı Göstergebilim Tablosu 

Gösterge Missoni Parfüm Reklamı 

Gösteren Okuyucuya-alıcıya doğru bakan ve 

gülümseyen bir erkek,  Missoni markası, 

Gri arka fon, Missoni parfüm şişesi 

Gösterilen Kalite, Modernizm, Çekicilik ve 

Yakışıklılık 
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Tablo 4: Efor Reklamı Göstergebilim Tablosu 

Gösterge Efor Hazır Giyim Reklamı 

Gösteren Arabaya hafif yaslanmış karizmatik bir 

erkek, arka fonda taş görünümlü bir 

duvar, markanın adı ve web sitesi 

Gösterilen Şıklık, Kalite, Güç, Moda ve Çekicilik 

Tablo 5: Mercedes-Benz Reklamı Göstergebilim Tablosu 

Gösterge Mercedes-Benz Reklamı 

Gösteren Zorlu doğa koşulları, orman, akan bir su, 

arabayı kullanan ve sokakta telefonuyla 

ilgilenen bir erkek, markanın adı ve 

logosu 

Gösterilen Özgürlük, Macera, Sağlamlık, Statü 

Tablo 6: Hemington Reklamı Göstergebilim Tablosu 

Gösterge Hemington Reklamı 

Gösteren Şık giyimli ve otururken resmedilmiş bir 

erkek, arka fonda ev ortamı, markanın adı 

ve satış mağazaları 

Gösterilen Lüks, Seçkin Sınıf, Şıklık, Statü, Tarz 

Tablo 7: Head & Shoulders Reklamı Göstergebilim Tablosu 

Gösterge Head & Shoulders Reklamı 

Gösteren Okuyucuya-alıcıya doğru bakan ve 

kendinden emin bir erkek, beyaz yazı, 

mavi ve tonlarında arka fon, yeni Head & 

Shoulders şampuanı, marka ve markanın 

logosu  

Gösterilen Yakışıklılık, Sağlık, Çekicilik, Özgüven, 

Haz 
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      Görsel 3: Gucci Envy (https://turkparfum.net/konu/gucci-envy-for- men-1998.53/) 

Resim 1: Men’s Health, Sayı 123, 2017, Aralık, s.23 (Göstergebilim Analiz Tablosu İçin bkz. Tablo 3) 

Resim 2: Men’s Health, Sayı 123, 2017, Aralık, s.21 (Göstergebilim Analiz Tablosu İçin bkz. Tablo 4) 
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Resim 3: Men’s Health, Sayı 123, 2017, Aralık, s.1-2 (Göstergebilim Analiz Tablosu İçin bkz. Tablo 5) 

Resim 4: Men’s Health, Sayı 123, 2017, Aralık, s.11 (Göstergebilim Analiz Tablosu İçin bkz. Tablo 6) 

Resim 5: Men’s Health, Sayı 123, 2017, Aralık, s.25 (Göstergebilim Analiz Tablosu İçin bkz. Tablo 7) 
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Bir Auteur Yönetmenin Otobiyografisi: 8 ½ 

Arif Can GÜNGÖR 

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 

İstanbul 
acangungor@aydin.edu.tr  

Özet 

Sinema geçmişten günümüze tiyatro, resim, mimari, edebiyat vb. pek çok alanla yakın ilişki 
içerisinde olmuştur. Bu makalede temelde edebiyat türlerinden biri olan otobiyografi, 
sinemayla ilişkisi bağlamında ele alınmaktadır. Otobiyografi, kişinin kendisi tarafından 
yapılmış yaşam öyküsü olarak tanımlanabilmektedir. Bu makalede, öncellikle edebi ve 
sinemasal bir tür olarak oto-biyografi incelenmiş sonra sinema ve otobiyografi ilişkisi, 
özellikle auteur kavramı üzerinden ortaya konmuştur.  Dünya sinemasının en önemli 
yönetmenlerinden biri olan Federico Fellini’nin otobiyografik sinema filmi 8 ½ analiz 
edilmiştir. Filmin analizinde belirgin bir biçimde açığa çıkan otobiyografik özellikler, kendine 
gönderme yapan filmi, auteur yönetmenin kendi yapıtıyla ilgili öznel görüşünün bir arketipi 
haline getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sinema, Otobiyografi, Fellini, Auteur, 8 ½ 

An Autobiography of Auteur : 8 ½ 
Abstract 

From past to present, the cinema has close relations with many disciplines such as theater, 
painting, architecture and literature. In this article, autobiography, which is basically one of 
the literary genres, is discussed in the context of its relation to cinema. Autobiography can be 
defined as a life story of a person. 

In this article, firstly the autobiography as a literary and cinematic genre was analyzed and 
then the relation between cinema and autobiography was revealed through the concept of the 
auteur. An autobiographical film "8 ½" by Federico Fellini, one of the most important 
directors of world cinema, was analyzed. The autobiographical characteristics, which were 
clearly revealed in the analysis of the film, made the auteur director an archetype of his 
subjective view of his work that makes a reference to itself. 

Key Words: Cinema, Autobiography, Fellini, Auteur, 8 ½ 

“Sanat tümüyle otobiyografiktir” 
Virginia Woolf  

Giriş 

Değişik çözümleme yöntemlerinin belirli bir doygunluğa ulaştığı günümüzde yazınsal 

alanla birlikte farklı sanat metinlerine metinler arası yaklaşımlar göze çarpmaktadır. Kendini 
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besleyen bütün sanat disiplinlerini bünyesinde eriterek günümüze ulaşan sinemayı özgün bir 

sanat dili oluşturması bağlamında inceleyen Christian Metz, sinemaya özgü, sinemaya özgü 

olmayan ve sinemanın diğer sanatlarla paylaştığı kodları; hareketli görüntü, diyalog, müzik, 

ses ve yazı olarak belirlemiştir. Sinemanın diğer sanatlarla olan dolaysız ilişkisi bu beş kanal 

içerisinde kurulmaktadır (Metz, 2012,s. 100). Sinemanın diğer sanatlarla kolayca uyuşabiliyor 

izlenimini veren bir sanat olması karma ve özgünlüğü olmayan bir sanat olmasından değil, 

diğer sanatlarla dil yetilerini ortak ve kalıcı bir şekilde birleştirebilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda edebiyat ve sinema yakın ilişki içerisinde olabilmektedirler. 

Film ve edebi türler de metin olarak ele alınırlar. Ayrıca, başta roman olmak üzere deneme, 

gezi yazısı, şiir, öykü vb. edebiyat türleri sinema için içeriksel bir kaynak oluşturmaktadır. 

Metinsel düzeyde deneme, belgesel, roman ile kurmaca bir film arasında türsel benzerlikler 

yer alırken biri görselliği diğeri ise yazınsallığı ön planda tutmaktadır. Tüm bunlarla birlikte 

sinema uyarlamalar yoluyla da edebiyatla ciddi ilişkiler içerisine girmiştir. Ayrıca yazınsal 

metinlerdeki anlatıcı ve anlatım çözümlemesi terminolojisinin önemli bir bölümü günümüzde 

film çözümlemesinde de önemli ölçüde kullanılmaktadır. Seyircinin tıpkı okuyucu gibi kendi 

bilgi birikiminden ve kültüründen yararlanarak kod çözmesi kendisine gösterilen küçük 

kesitleri bütüne tamamlaması, edebiyat çözümlemesinde söz konusudur.  

Otobiyografi öncelikle bir edebi tür olarak dikkate alınır. Otobiyografi tıpkı içinde 

yazarının kendi hikayesini anlattığı bir roman gibidir. Metindir. Buna karşın otobiyografi 

edebiyatla sınırlı değildir. Makalenin ana konusu olan otobiyografik sinemanın da varlığı söz 

konusudur. Otobiyografik sinema, yaratıcı yönetmenin (auteur) kendi özel hayatındaki 

anlardan oluşturduğu filmlere yapılan bir sinema türü tanımlamasıdır. 

Otobiyografi tarihsel açıdan biyografi ile aynı paralelde olmakla birlikte, biyografi 

toplumsal ve tarihsel açıdan değeri olan bir karakterin yaşam öyküsü iken, otobiyografi 

kişinin kendisi tarafından yazılmış öz yaşam öyküsüdür. Bu makalede otobiyografinin 

özellikleri, yirminci yüzyılın en önemli otobiyografi kuramcısı edebiyat eleştirmeni Philippe 

Lejeune’ün otobiyografi ve okur arasındaki “otobiyografik sözleşme” kavramı çerçevesinde 

ortaya konulmaya çalışılacaktır. Gene sinemada otobiyografiyle ilgili pek çok çalışmanın 

çıkış noktasını oluşturan Elizabeth Bruss’ın (1980) “Eye for I: Making and Unmaking The 

Autobiography in Film” adlı makalesinden yararlanılacaktır. Makalede literatür taraması 

yapılarak konuyla ilgili kuramların tartışılmasının ardından dünya sinemasının en önemli 

auteur yönetmenlerinden biri olan, filmlerinde otobiyografik öyküler anlatan Federico 

Fellini’nin en önemli otobiyografik filmi olarak değerlendirilen eseri 8½ analiz edilecektir. 
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Makalede otobiyografinin Fellini sinemasında ve 8 ½ filmindeki yeri ve önemi ele alınacaktır. 

Analiz için 8½’ un seçilmesi auteur bir yönetmen olan Fellini’nin çok önemli otobiyografik 

bir filmi olması açısından tercih edilmiştir. “Fellini’nin filmi modern auteurlük anlayışına 

odaklanan ilk filmdi…8½ kesinlikle yoğun bir şekilde özyaşam öyküsel bir filmdir, çünkü 

Fellini’nin kendi yaratıcılık krizinden ortaya çıkmış ve filmdeki bir çok unsur ve karakter 

Fellini’nin filminden alınmıştır” (Kovacs, 2015, s.309). Federico Fellini’nin filmleri temel 

olarak öz yaşam öyküsel özellikler gösterir. 8½ (1962) Fellini’ye çok benzeyen bir yönetmen 

olan Guido’nun varoluşsal ikilemini inceler (Monaco, 2012, s.292). Bazin’in “O bir yönetmen 

olarak yapıtlarına imzasını en belirgin şekilde atmasını bilmektedir” (2000, s.217) sözü de 

Fellini’nin auteur bir yönetmen olduğunu açıkça vurgulamaktadır. 

Yazınsal Bir Tür Olarak Otobiyografi 

Birçok ekonomik, sosyal ve kültürel unsurun birleşiminden, temel anlamda seyirci, 

yaratıcı (yönetmen) ve film arasındaki süreçlerden oluşan bir iletişim aracı olan sinema, diğer 

sanat dallarının halefi ve taşıyıcısı olma özelliğini içinde barındırır. Zehra İpşiroğlu (2010: 

129) sinemanın diğer sanatlarla olan doğal ve zorunlu ilişkisini “Resim, yazın, müzik, bale,

tiyatro, sahneleme, sinema… bütün bu sanatlar birbiriyle doğrudan bağıntısı olsun olmasın iç

içe giriyor ve birbirlerinin biçimlendirme öğelerini kendi biçim dilleri içinde eriterek

bütünleşiyorlar” şeklinde ifade etmektedir. Sinemanın edebiyatla olan ilişkisi de bu çerçeve

içerisinde değerlendirilebilir. Özellikle sinemanın ciddi bir anlatım potansiyeline sahip olduğu

fark edildikten sonra konulu filmlerin çekilmesinden itibaren edebiyatın anlatma biçimleriyle

sinemanınkilerin etkileşim halinde olduğu ortaya çıkmıştır. Hatta edebiyattaki yazar

kavramının paralelinde “yazar” filmi kavramı da ortaya atılmıştır. Bu kavramla ilgili

önümüzdeki bölümlerde daha geniş söz edilecektir. Fakat bu kavramın edebiyatla ilişkisi

çerçevesinde ortaya çıkan eleştiri biçimi daha çok sanatçıya yönelen bir eleştiridir.

Otobiyografi türünü sanatçıya dönük kuramlar olarak değerlendiren Berna Moran’a (2010,

s.131) göre, sanatçıya yönelik eleştiriden söz ederken önemli olan otobiyografidir.

Otobiyografi (yazara dönük biyografi) “sanatçının kişiliği ve eseri arasında sıkı bir bağ

olduğu ilkesine dayanır”. Bu ilkeden biri eserleri aydınlatmak için sanatçının hayatını ve

kişiliğini incelemek diğeri ise sanatçının psikolojisini, kişiliğini aydınlatmak için eserini bir

belge olarak kullanmaktır.

Biyografisi yazılan kişiler genellikle siyaset, sanat, bilim dünyasının ünlüleridir. 

Otobiyografi ise kişinin kendisi tarafından yazılmış öz yaşam öyküsü olarak tanımlanabilir. 

Otobiyografinin tarihi biyografinin tarihiyle paralellik göstermektedir. Örneğin Plutarch’ın 
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biyografi yazdığı dönemde 4. yüzyılın sonlarında Augustinus da “İtiraflar”ı yazarak 

otobiyografinin temelini atar. İtiraf geleneği yüzyıllarca devam eder. 16. yüzyılda Montaigne 

“Denemeler” ile kitabının içeriğinin bizzat kendisi olduğunu söyler. 17. yüzyıl yazarları 

kendilerinden söz etmeyi yasaklar. 18. yüzyılda aydınlanmanın birey olgusuna bakışı 

değiştirmesiyle birlikte otobiyografi türü de insanın kendi yaşamını kurmasının ve başarısının 

hikayesi haline dönüşmüştür. Dinsel itiraf geleneği yerini toplumsala yönelik anlatıya 

bırakmıştır. Bu açıdan en başarılı eser J.J. Rousseau’nun İtirafları’dır. 19. Yüzyılda romantik 

bireyselcilik otobiyografiyi sürdürürken 20. yüzyılda Freud’un psikanalizi bulmasıyla birlikte 

otobiyografi türü büyük başarı kazanır. André Gide, Jean-Paul Sartre, Nathalie Sarraute en 

önemli temsilcileridir. Modern klasiklerde otobiyografi alanı, bireyin büyük toplumsal 

baskılarla mücadele ederek kimliğini bulmasının hikâyesidir. Bu yazarların hepsinin kültürel, 

hatta dolaylı olarak politik diyebileceğimiz bir gündemi vardır.  

20. yy’da otobiyografiye bakışın geleneksel çerçevesini değiştiren Roland Barthes da

gerçeklikle kurduğu ilişkiyi sorgulayarak öznenin tutarsızlığına dikkat çekmektedir. Modern 

otobiyografide ise tutarlılık ya da insanın yapıp ettiğinin aktarılması değil, bunların algılanma 

şeklini belirleyen söylemlerin, inanç sistemlerinin, ideolojik ön kabullerin sorgulanması önem 

kazanır, tarihten çok kültürel bellek aktarılır (Ünlü, 2015, s. 61). Günümüz romancılığında 

otobiyografi ön plandadır. Neredeyse yazılan her iki romandan birisi otobiyografiktir. 

“Bu yeni yöneliş bize post-modernist roman döneminin kapandığını haber 

veriyor. Modern romanda bugün asıl önemli olan kurmaca değil, bugünkü roman 

yazarı benliğini ortaya koymak peşinde. Çünkü romancı, çağın ruhunu 

yakalaması gerektiğini biliyor ve şimdiki çağ onu,  “nasıl yaşamalıyız?” ve 

“benlik nasıl yeniden tanımlanmalı?” gibi çok temel sorular sormaya itiyor. 

Nedeni, belki her şeyin yeniden tanımlandığı bir çağda olmamız. Dünyayı bir 

arada tutan bütün temel ilişkiler değişiyor. İnsanlık, birkaç yüzyılda bir meydana 

gelen o büyük dönüşümlerden birini geçiriyor olabilir” (Kuyaş, 2015). 

Otobiyografiler, çocukluk, tatil, aile bireylerinin portreleri, ilk karşılaşmalar gibi 
temalar üzerinden yazılırlar. Amaç kendilik bilincine varılmasıdır. Bir zaferin veya nostaljinin 

hesaplaşmasını gerçekleştirmektir. Hataları, eylemleri, tercihleri veriler doğrultusunda 

doğrulamaktır. Bir topluma, çağa kişisel olarak şahitlik ettiğini göstermektir. Batı kaynaklı 

biyografik eserleri yazanlar ve senaryolaştırıp çekenler, anlattıkları kişiye karşı yansız bir 

tutum izliyorlarmış gibi görünmekle birlikte aslında net bir taraf tutma hali sergilemektedirler. 

Aslıhan Ünlü (2015, s.62) medyatize edilmiş biyografinin ve otobiyografinin azınlıkların, 

kadınların kendilerini ifade etme alanı, tarihten dışlananların (hristiyanlık dışı kültürler vb.) 
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kendi tarihlerini kurma alanı haline geldiğini öne sürmektedir.  Otobiyografi çok sık olarak 

kronolojik bir sıralamayı takip etmektedir. Çocukluktan başlayıp yazarın yazdığı döneme 

kadar gelmektedir. Buna karşılık kronoloji içinden seçilmiş dönemlerin de yazıldığı 

görülmektedir.   

Sinemada Otobiyografi 

Otobiyografi yalnızca edebiyatla sınırlı değildir. Sinemada belki de edebiyattan sonra 

en çok otobiyografik kullanıma sahip sanat türüdür. Selfilerin internet ortamında sıkça yer 

aldığı günümüzde otobiyografi kişinin kendini ifade etme yollarının en önemlilerinden biri 

olarak ortaya çıkmaktadır. Rekin Teksoy (2012, s.171) tarafından otobiyografik film 

“yönetmenin kendi yaşam öyküsünden ve deneyimlerinden yola çıkarak çektiği film” olarak 

tanımlanmaktadır. Bir film kimi zaman bir otobiyografi ya da yönetmenin itirafları olarak ele 

alınmayı talep eder (örneğin 8 ½ , 400 darbe ve Fasbinder’in pek çok filmi) (Bordwell, 2010, 

s.138).

Bir kurgu sanatı olarak ortaya çıkan sinema içerisinde otobiyografik ve biyografik 

sinemanın tarihi 20. Yüzyılın başlarına dayanır. Fransız sinemasında Georges Hatot’nun “Hz 

İsa’nın Hayatı ve Çilesi” 1898’de yapılmış ilk biyografik filmlerdendir.  Pasteur, Rembrandt 

ve Alexandre  Nevski vb. sonraki yıllarda sırayla gelen tarihte yaşamış kişileri konu edinen 

biyografik filmleri Nijat Özön (1984,s.133) tarihsel filmlere çok yakın bulur. Fakat 

otobiyografik ve biyografik filmlerin mutlak tarihsel ve önemli kişilikleri ele alması 

gerekmediğini de ortaya koyarak yaşam öyküsel filmi ayrı bir yerde sınıflandırır. 

Otobiyografik ve biyografik filmin kurgusal yönünün olmasına karşın yaşanmış gerçek 

olayları içermesinden dolayı  ‘belgesel’ türünün alt türü olarak ele alınabileceğinin de altını 

çizer. Onu kurgusal dramatik filmlerden ayıran özellik de bu özgün ve gerçeklikten alınma 

özelliğidir. Dolayısıyla filmsel biyografi melez bir tür olduğundan öznenin kim olduğu 

ve/veya bu kişilerin seçimindeki ölçütlerin neler olduğu net değildir.  

Bunların dışında ‘Autofiction’ (özkurmaca) olarak adlandırılan bir otobiyografik 

sinema biçimi daha vardır ki o da kurgusal unsurların eklenmesiyle otobiyografik bir çerçeve 

oluşturmaktır.  “Özkurmaca” için yazarın bir kitap yazması hakkında yazılan kitaplar da 

denilebilir.  Proust tarafından başlatılmıştır. Günümüzde oldukça popülerdir. Bu tür roman 

kahramanlarına bazen  “avatar”1 da denilmektedir. Bu tür romanlarda kurgu önemsizdir. 

Konudan öte güncel yaşam içerisinde kahramanın yaşadıklarına tanık olunmaktadır. 

Kahraman her yönüyle yüzeysel olarak ele alınır. Kişisel bir video günlüğe benzer. Bu tarzda 

1 Kişiyi simgeleyen resim ya da işaret. 
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ayrıca metafiksiyon (üst kurmaca) tekniği kullanılır. Kuyaş bu tekniği şu şekilde tanımlar: 

“Meta-kurmaca” veya “üst kurmaca” diye çevirebileceğimiz bu teknikte, roman biz okurlara 

roman olduğunu asla unutturmuyor; tersine, kurmaca bir yapıt olduğuna sürekli dikkatimizi 

çekiyor. Brecht tiyatrosu gibi, her şey meydanda. Kurmaca hakkında yazılmış kurmacalar da 

diyebiliriz” (Kuyaş, 2015). Proust, Joyce ve Virginia Wolf’un da içinde yer aldığı bu roman 

dünyası hiçbir insanın bir bütün olmadığı; biz daha hakkındaki ilk izlenimleri netleştirmeye 

çalışırken o değiştiği için tanımanın imkansız olduğu, ortak özelliği belirsizlik, anlamın 

muğlaklığı ve simgecilik olan bir dünyadır. Hemen hemen aynı şeyler bir Fellini filmi için de 

söylenebilir (Kracauer, 2015, s. 515). Burada sanat sineması ve klasik Hollywood sinemasının 

birbirinden ayrıldığı noktada karakterin içinde bulunduğu durum önem arz etmektedir.   

Sinemada da özkurmaca filmler yapılmaktadır. 1993 yapımı Nanni Moretti’nin -

Sevgili Günlüğüm- adlı filminde kendi rolünü Moretti oynamaktadır. Yapımcı günlüğüne 

gönderme yaptığını söylemektedir. Yapımcı-anlatıcı ve kahraman arasında mükemmel bir 

uyum sergilenmektedir. 1970’lerde büyük bir kriz yaşayan İtalyan sineması içinde günümüze 

kadar ayakta kalabilen en önemli İtalyan auteur yönetmen Nanni Moretti olmuştur. Moretti 

Fellini’nin fantastik ve otobiyografik sinemasına yönelmiş, Scola’nın tarihsel ve sosyolojik 

bakışını kullanmış, Rosi’nin siyasal angaje ve gerçekçi yönünü, Risi’nin ahlakçılığını 

bünyesinde toplamıştır (Maire, http://www.passioncinema.ch/de-fellini-a-moretti/ ). 

Edebiyat olarak otobiyografi türü ile filmsel otobiyografi arasındaki en önemli fark bir 

filmin bir kamera tarafından üretilmesidir. Birçok otobiyografik yazar gibi film yönetmenleri 

de kendi yaşamlarını filmlerinde kullanmışlardır; Federico Fellini 8 ½ ,  Louis Malle Elveda 

Çocuklar, Andrei Tarkovski Ayna, ve François Truffaut 400 darbe. Benzer fakat aynı 

zamanda birbirinden ayrı iki sanatsal yaratım olarak edebiyat ve sinema öncelikle işlevsel 

olarak aynı amaca hizmet etmektedirler. Kamera basitçe kalemin yerini alarak yönetmenin 

belleğindeki geçmişin anlatısını oluşturur. Otobiyografik film yönetmenin yaşamının yeniden 

sunumunu gündeme getirir. Bu durum da otobiyografik sinemada gerçeklik olgusunu 

tartışmalı hale getirir. “Dilin hatta yazmanın kökleri spekülasyon yaratmaktan uzak olmakla 

birlikte film buna nispeten daha yakındı. Filmin ideolojik, sosyal çevresi ve tarihsel anlarının 

analizi yoluyla neden otobiyografiye dirençli olduğu anlaşılabilir” (Bruss, 1980, s.315). 

Başlangıcından günümüze sinema alanındaki teknolojik gelişmeler, izleyici üzerinde 

gerçeklik hissinin yaratılmasında artan bir etkiye sahip olmaktadır. Sesli sinemaya geçiş, 

rengin devreye girmesi, üç boyutlu görüntü teknolojisi gibi gelişmelerle sinema görüntüsü 

giderek insanın gerçek hayattaki görsel algısına yaklaşmaktadır. Son yıllarda dijital 

teknolojinin gelişmesi de buna büyük bir katkı sağlamaktadır. Daha kaliteli hale gelen görüntü 
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ve ses efektleri sayesinde sinema filmleri, gerçek hayatın bir parçası oldukları yanılsamasını 

daha inandırıcı bir biçimde yaratabilmektedir. Özneden bağımsız kesin ve nesnel bir gerçeklik 

olgusunun olamayacağından hareketle gerçeklik; sosyal, kültürel, politik, ideolojik, ekonomik 

yapıya, zamana ve onu yorumlayan bireylere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu 

durumda sinemada bağlama ve bakış açısına göre her şey kurgusal ya da belgesel olabilir. 

Kurgusal filmin kaçınılmaz olarak gerçek dışı yalan ya da yanlış olduğu belgeselin ise 

tamamen doğru ve gerçeklere dayalı olduğu düşünülür. Oysa bu bakış açısı yanlıştır. Metz’e 

(1975, s.31) göre tüm filmler birer kurgudur. Bu bağlamda sinemada gerçek ile kurguyu 

birbirinden düzenli, bir şekilde ayırmak oldukça güçtür. Biyografik filmlerde gerçek hayattan 

alınmış hikaye senaryonun temasının bir yan aracı gibi görünmektedir. Böylece yaratılan 

kurmaca yoluyla gerçek hikaye bambaşka bir filme dönüşmektedir. Çünkü, uzun bir hayat 

hikayesini 2 saatlik bir filme yerleştirme eylemi sinemasal ritm oluşturma, eklemeler yapma, 

çıkarmalar yapma demektir. Ana mesele ise sempatik bir karakter yaratarak özdeşleştirme 

sağlamak, seyircinin ilgisini çekmektir. Dolaysıyla otobiyografik filmlere gerçekliği 

kanıtlanması gereken bir tür olarak bakmamak gerekir. İzleyici ve yönetmen arasında 

meydana gelen bir özneler arası süreç olarak yaklaşılmalıdır. Phillipe Lejeune otobiyografinin 

doğruyu söylemediğini doğruyu söylediğini belirttiğini söyler. 

Sinemada Otobiyografiye Kuramsal Bakış 

20.yy’a ait en önemli otobiyografi kuramı edebiyat eleştirmeni Philippe Lejeune

tarafından oluşturulur. 

Lejeune (1974,s.14) otobiyografiyi; “gerçek bir kişinin kişiliğinin gelişim 

tarihi üzerine özellikle bireysel yaşamını vurguladığı geçmişe dönük düz 

yazı anlatısıdır” diye tanımlar. Buradaki bireysel yaşam, anlatı, düzyazı, 

kişiliğin gelişim tarihi, gerçek bir kişiliğe gönderme yapan yazar ve 

anlatıcının kimliği, anlatıcının ve baş kişinin kimliği ve anlatının geçmişe 

dönük perspektivi otobiyografiyi diğer türlerden ayıran en önemli 

kavramlardır. Bu kavramlar içerisinde ise bir otobiyografinin 

gerçekleşmesi için mutlak gerekli durum kişinin, anlatıcının ve yazarın 

aynı kimliğe ait olmasıdır. 

Öyleyse kişinin, anlatıcının ve yazarın aynı kimliğe ait olduğu nasıl anlaşılır? 

Lejeune’e göre okur ve yazar arasında pacte autobiographique (otobiyografik sözleşme) 

denilen bir sözleşme yer almış olur. Bu sözleşme kitabın üzerinde adı yazan kişinin, içerideki 
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anlatıcının aynı kişi olduğu ve gerçekleri anlattığı yönündedir. Ona göre okuma esnasında 

yazar ve okuyucu arasında çift taraflı bir anlaşma gerçekleşir. Yani anlatıcı yazar ile 

kahraman aynı kişidir. Lejeune otobiyografinin biçimsel ve içeriksel sınırlarını keskin bir 

biçimde çizer; ona göre dilsel biçim anlatı ve düzyazı; ele alınan konu bireysel yaşam veya 

kişisel tarih; anlatıcı-yazar-kahraman özdeş olmalı ve anlatı şimdiden geriye işlemelidir. Bu 

sınırların dışında kalan tüm türleri otobiyografinin dışında görür.  

Yazınsal alanda gerçekleştirilen “otobiyografik sözleşmeyi” sinema alanına uyarlarsak 

otobiyografik kurgusal bir film; yönetmenin, senaristin ve kahramanın aynı kişi olduğu, 

kahramanın yönetmen, senarist ve aktörden başka bir isim taşıdığı, yönetmen ve senaristin 

aynı olduğu anlatı kahramanının farklı bir isme sahip olduğu filmdir. Belgesel otobiyografik 

bir filmde ise yönetmen, senarist, kahraman ve oyuncu aynıdır, eğer filmin özgün olması 

isteniyorsa ortaya konulan bilgiler de doğru olmalıdır (Jalbert,2016,s.32). 

Sinema edebiyata göre çok daha yeni bir sanat dalı olduğundan otobiyografi üzerine 

yapılan kuramsal çalışmalar oldukça yenidir. Ayrıca sınırları belirgin değildir. Bir ekip 

çalışması olan sinemada otobiyografi ile bireysel bir sanat olan edebiyatta otobiyografi 

arasındaki fark fazladır. Dolaysıyla otobiyografinin sinemadaki karşılığı sorunludur.  

Genelde yazınsal bir alana ait olarak görülen otobiyografi sinemada da yönetmenin 

kendini anlatma biçimi olarak ortaya çıkar. Fakat yazı dilinden ayrı bir dile sahip olan 

sinemada otobiyografinin mümkün olup olamayacağı tartışılmaktadır. Yazar, anlatıcı ve baş 

kişinin farklı olarak birbirinden ayrı olmasının getirdiği bir özdeşleşme sorunu ortaya konur. 

Kendi yaşamını filme alan yönetmenin bizzat kendisini filmde oynatmadığı sürece sinemanın 

otobiyografinin doğasını tehdit ettiğini dile getiren kuramlar olduğu gibi otobiyografiyi 

kişinin kendisini yaratmasını değiştirip dönüştüren bir yöntem bir yaratıcı zemin olarak gören 

kuramlardan da söz edilmektedir. Örneğin sanat sinemasında auteur imgesini ve otobiyografi 

konusunu ele aldığı çalışmasında Linda Haverty Rugg (2001, s.72), sinemada otobiyografik 

edimin yönetmenin ‘öz-izdüşümü’ olarak adlandırılabileceğini belirterek çalışmasında bu 

kavramı kullanmayı tercih eder. Başka bir deyişle, auteur, öz (self) ön ekini işlevselleştiren, 

öne çıkaran bir biçim veya özelliktir. Bu bağlamda sinema ve otobiyografi ilişkisine dair 

tartışmaların çoğunlukla auteurler üzerinden şekillenmektedir. Bu açıdan ele alındığında, 

auteurlerin,  “kişisel”, “öznel” ve “otobiyografik” ifadeleriyle anılmaları çok şaşırtıcı olmaz. 

Auteur yaklaşımı, “romantik bir deha olarak sanatçı” kavramı tartışmasını yeni bir ortama 

taşımış ve buna bağlı olarak sinemasal otobiyografi (ya da sinemasal otobiyografi yazarı) fikri 

mümkün olabilmiştir (Aktaran: Gülez,s.36)  Kovacs’a (2010, s.225) göre savaş sonrasında 

modernist filmlerde kendini yansıtma auteur ve onun doğuşuyla ilişkilidir ve “burada kendini 

GUNGOR
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

190



yansıtma auteurün araç ve gerçeklik üzerine kişisel düşüncesi olarak anlaşılır.” Bu durumda 

Fellini’nin filminin diğer modernist ve otobiyografik filmlerden farkının ne olduğu sorusunu 

“iç içe geçmiş yinelemenin daha merkezi, daha sistemli ve özellikle de daha işlevsel bir 

yapıya sahip olmasıdır” diye cevaplayan Metz (2011, s200) “Bu film yalnızca sinema üstüne 

değil  aynı zamanda sinemayla ilgili bir filmin filmidir. Yalnızca yönetmen hakkında bir film 

değil kendi filmi üstüne düşünen bir yönetmenin filmidir.” diyerek tüm Fellini’ye ait 

özyaşamsal öykünün ancak bu içe içe geçmiş2 ikili yapıyla bu kadar ideal anlatılabileceğini 

vurgular.  

Auteur Yönetmen ve Otobiyografik Film  İlişkisi 

Sanat her şeyden önce sanatçının önceden sahip olduğu duygu, düşünce birikimlerinin 

sistemli bir biçimde harekete geçirilmesi olarak da tanımlanabilir. Yani sanatçı ve onun 

yaratıcı potansiyeli sanat eserini ortaya çıkarmaktadır. Sanat insanın bir üretimidir ve sanatı 

oluşturan sanatçı ve onun yaratıcı potansiyelidir. Sonuçta “Sanat” adı verilen bir şey yoktur 

aslında, yalnızca sanatçılar vardır…” der H.Gombrich (1992, s.3) Sanatın Öyküsü adlı 

eserinin giriş cümlesinde. 

Sinemanın kitlelere ulaşması onu bir endüstri haline dönüştürmüştür. Dolayısıyla 

birbirine benzer tek tip filmler söz konusu olmuştur. Böylece bir kişilikten veya kimlikten söz 

etmek güçleşmiştir. Bu tip yönetmenler birinci türde yer alan zanaatkar yönetmenlerdir. İkinci 

türe dahil olanlar ise sanatçının yaratıcılığı bağlamında roman yazarıyla karşılaştırılmış,  

yaratıcı, özgür ve özgün bir kişilik olarak değerlendiren auteur kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Bu gün her ne kadar Auteur kavramı için farklı tanımlara rastlasak da, kelime anlamıyla 

auteur3; yapan, yaratan, üreten, yaratıcı, yazar anlamlarına gelmektedir. Sinemada auteur 

kavramına baktığımızda ise bu bahsi geçen kavramların bir şekilde yerini bulduğunu 

görmekle birlikte, tanım aralığının da genişlediğini gözlemleyebiliriz. Yaratıcı Sineması, “Bir 

2 “İç içe geçmiş” deyimini film içinde film anlamında değil iki kez üretilmiş olarak tanımlananlara 
uygulayabiliriz. 
3 Sanatçı kavramını sinema açısından ele alacak olursak Alexandre Astruc 1948 yılında yazdığı “Yeni Bir 
Avangardın Doğuşu: Kamera-Kalem” adlı makalesinde, auteure giden yolun önemli temel taşlarından birisini 
atmıştır. Astruc, makalesinde roman yazarı ile film yönetmenini aynı seviyeye çıkarmakla, yönetmeni film 
sanatında “sanatçı” konumuna yükseltmektedir. Astruc’un “kalem kamera” çağı olarak adlandırdığı dönem on 
yıl sonraki “auteur” kavramıyla özdeşleştirilmiştir. 1954 yılında François Truffaut “Fransız Sinemasında Bir 
Eğilim” adlı yazısıyla 1940 ve 50’lerdeki Fransız sinemasını eleştirerek “kalite” geleneği olarak öne sürülen 
sinemayı “burjuva”, “naif”, “yapmacık” bir sinema olarak suçlar. Yönetmenin filminin tüm sorumluluğunu 
alarak malzemesine kendi estetik vizyonunu yansıtması için daha büyük bir özgürlüğe sahip olacağını öne sürer. 
Stili ön plana çıkarır.  Seyircinin öyküden değil yönetmenin stilinden etkileneceğini öne sürerek yeni bir 
yazar(yaratıcı) yönetmen tipi ortaya koyar. Avrupa’dan Renoir, Cocteau, Gance, Roberto Rosselini, 
Amerika’dan; Orson Welles, Alfred Hitchkock, John Ford, Howard Hawks, Otto Preminger, Nicholas Ray, 
Raoul Walsh, Samuel Fuller auteur yönetmenler olarak kabul ediliyorlardı. 
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filmin oyunculuğundan kurgusuna dek bütün çalışmalarından doğrudan doğruya sorumlu 

olan; filmi düşünce ve duygularının anlatım aracı olarak kullanan; bütün filmlerinde belirli bir 

biçem ve anlatım özelliği taşıyan yönetmenlerin oluşturdukları sinemadır” (Özön, 2000, 

s.791). Yani auteur sineması, yönetmenin filmlerinde kişiliğinin izlerini, yansımalarını arar.

İşte yönetmenin bu izlerinin ve yansımalarının otobiyografik olup olmadığı sorunu

günümüzde auteur ve otobiyografi sorunsalının temelini oluşturmaktadır. Sinema ve

otobiyografi ilişkisine yönelik tartışmalar da çoğunlukla auteur yönetmenler üzerinden

sürdürülmektedir. Bu makalenin bu bölümünde de dünya sinemasında auteur olarak

değerlendirilen yönetmenlerin otobiyografilerinin filmlerine yansıması üzerinde durulacaktır.

Bu bağlamda Federico Fellini’nin otobiyografik filmi 8½ örnekçe olarak kullanılacaktır.

Analiz edilecektir. Otobiyografisini diğer filmlerinde de kullanan Fellini, kahramana

odaklanan 8½ ile birlikte hatıralarını dramatize ettiği Amarcord’da, açılış sahnesinde

görünmeyen anlatıcıyı kullandığı Palyaçolar filminde olduğu gibi Roma ve Bir Yönetmen’in

Bloknotları filmlerinde de kullanmıştır (Bruss, 1980, s.313).

Sanatçının kişiliğine ait nitelikleri sanatta değer ölçütü olarak kullanabilir miyiz? 

Sorusunun yanıtını ele alan Berna Moran (2011, s.45), bu konuda en önemli kavram olarak 

‘içtenlik’ kavramını görür ve bir eserin içtenlikle yazılmış olmasının (bir filmin içtenlikle 

çekilmesi gibi) kendi başına bir anlam ifade etmeyeceği cevabını verirken burada söz konusu 

olanın dar anlamda sanatçının kendi duygularını dile getirmesi değil, yazarın ciddiyeti ve 

sorumluluğu olduğunu vurgular. Truffaut’nun romantik yaklaşımına karşıt gibi görünen bu 

yanıt içerisinde sanatçının gerçek kişiliğinin eserine yansıdığı iddiasına şüphe ile yaklaşılması 

gerektiğini ortaya koymaktadır.  Bu durum da elbette ki bizi sanatçının eserlerine bakarak 

kişiliği hakkında sonuçlar çıkarma yönteminin bazı sakıncaları olduğu ve bu konuda temkinli 

olmamız gerektiği sonucuna götürür. “ Çünkü sinema sadece bir filmin yaratıcısına benzemesi 

nedeniyle ciddiye alınabilir” (Kovacs, 2015, s.310). 

Modernizmin en önemli özelliklerinden biri olan “kendini yansıtma (self projection)” 

aynı zamanda yönetmenin auteur olarak kimliğinin de tescilidir. Kendini yansıtma 

işlemlerinin nihai amacının yönetmen ile izleyici arasında doğrudan bir söylevsel ilişki 

kurmak olduğunu söyleyen Kovacs bu sayede auteurün yalnızca bir türün estetik kurallarına 

uygun olarak değil, aynı zamanda söz konusu sanat yapıtının yapılışına uygun olarak da 

kuralların kendileri hakkında bir şeyler söyleyebileceğini vurgular (2015, s.223). Burada söz 

konusu olan teknik bir oyundan öte yapay olanın eleştirisidir. Buster Keaton Genç Sherlock 

ve Dziga Vertov Kameralı Adam sinemada kendini yansıtmanın ilk önemli temsilcileri olarak 
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yer almaktadırlar. Burada her iki filmde de izleyici ile film arasında auteur baypas edilir. Her 

iki filmde bir auteurün yarattığı değil anonim bir aracın ortaya çıkardığı bir filmdir. 1945 

sonrasında ise ortaya çıkan bireysellikle beraber özne olarak auteur doğar. Burada kendini 

yansıtma auteurün araç ve gerçeklik üzerine kişisel düşüncesi olarak anlaşılır. Bu şekilde 

eleştirel kendini yansıtmanın ilk örneği Bergman’ın ilk bağımsız filmi Zindan olarak 

görülmektedir.  Bu filmin bir benzerini 14 yıl sonra Fellini 8 ½ da yapmıştır. “Fellini’nin filmi 

modern auteurlük anlayışına odaklanan ilk filmdi…8 ½ kesinlikle yoğun bir şekilde özyaşam 

öyküsel bir filmdir, çünkü Fellini’nin kendi yaratıcılık krizinden ortaya çıkmış ve filmdeki bir 

çok unsur ve karakter Fellini’nin filminden alınmıştır” (Kovacs, 2015, s.309). Elizabeth Bruss 

(1980, s.313), çalışmaları otobiyografik filmin problemli karakterlerini en iyi yansıtan tek bir 

film yapımcısı varsa onunda Fellini olduğunu vurgular. Fellini’nin de “Benim filmimdeki her 

şey ve hiçbir şey benim otobiyografimdir”   sözünü de argümanını desteklemek için kullanır. 

Film içinde film gibi görünen 8 ½  aslında filmin kendisidir. Pek çok sahne filmin setinden 

görüntülerle geçmektedir. Bu sahnelerde seyirci filmin çekimini veya provasını izliyor gibi 

olmaktadır. Işık, dekor, işçiler, yönetmen ve oyuncular filmin içerisindedir. Görünmeyen 

yalnızca kameradır. Çağdaş anlatı sinemasının bir örneği olan filmde filmin kahramanı 

yönetmen Guido Fellini’nin kendisidir. Bunalımları içinde sıkışmış olan Guido sürekli kamera 

tarafından izlenir. Oyuncular kadraja girip çıkarlarken Guido hep kadrajın içindedir.   Dışında 

olduğu zamanlar ise Guido’nun gözlerinden film izlenir. Film yönetmenin kendine bakışı 

anlamında özdüşünümsel (self-reflexive) olarak işlev görmektedir ve auteur kimliğinin de 

tescilidir çünkü auteur bir sanatçı olarak yönetmen teknoloji, pazar koşulları, finansman, vb. 

önemli güçlüklerle mücadele etmektedir.  

8 ½  Filminin Konusu 

Film, dünyanın sonunu getirecek büyük bir tehlikeyi konu alan, 

entelektüel ve iddialı bir bilimkurgu projesinin tam ortasında, ilhamını kaybeden ve projeyi 

asla tamamlayamayacağı korkusuna kapılan ünlü film yönetmeni Guido Anselmi’nin 

(Marcello Mastroianni) hikâyesini anlatır. Film yapım ekibi kiralanır, oyuncular seçilir, 

milyonlarca lirete mal olan devasa uzay kulesinin de dahil olduğu set kurulur fakat yönetmen 

bir türlü filme konsantre olamaz Filmin oyuncuları, yazarları, yapımcıları, gazeteciler vs. 

kişiler tarafından sıkıştırılmıştır. Orta yaşlarında yaşadığı kriz kendi yeteneğini sorgulamaya 

ve şahsi hayatında çatışmalar yaşamasına neden olur. Tüm bu şartlar altında Guido kendine 

olan dürüstlüğünü ve özgürlüğünü sorgulamaktadır. 

GUNGOR
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

193



8 ½ Filminin Analizi 

Guido, tamamen durmuş bir trafikte yer alan arabasının içerisinde direksiyon başında 

bulunmaktadır. Diğer otomobillerin içerisindeki insanlar ona bakmaktadırlar. Guido’nun 

sıkıldığı, bunaldığı görülmektedir. Tıpkı bir kabusta gibi arabanın içinden çıkmaya 

çalışmaktadır. Arabanın ön camından dışarı çıkarak  gökyüzüne, güneşe doğru uçar. Bu uçuş 

doğaya yapılan bir kaçışın sıkıntılardan ve bunaltıdan kurtuluş isteğinin bir yansıması olarak 

görülebilir. Filmin ilerleyen sahnelerinde görülecek olan eleştirmen Carini atla gelir. 

Guido’yu uçmakta olduğu gökyüzünden indirmesi için deniz kıyısındaki bir adama emir verir. 

Adam Guido’nun ayağına bağlı ipi aşağı çeker. Guido çığlık atarak denize düşer. Guido 

sıkıntılarına ve gerçek dünyaya geri dönmüştür. Sahne değişir Guido çığlık atarak uyanır. Bir 

kabus görmüştür. Başındaki doktorlardan birinin “ -Ne hazırlıyorsunuz bize yine umutsuz bir 

film mi?- ” sözleriyle  Guido’nun bir yönetmen, filmin ise Fellini’nin otobiyografisi olduğuna 

dair ilk ipucu ortaya çıkmış olur. Ayrıca  Guido filmin bazı sahnelerinde de tıpkı Fellini’nin ki 

gibi siyah bir pelerin giymekte ve bir fötr şapka takmaktadır. Burada otobiyografik unsur 

olarak her iki yönetmenin de varoluşsal ve sanatsal bir dönüşümün sıkıntısını yaşıyor olması 

bir rüya sekansında anlaşılmaktadır. Rüya sahnesinde ve daha sonraki sahnelerde Fellini’nin 

gerçek yaşamdan tamamen ayrışan düşsel anlamlar yığını yaratmaktan öte düşselle gerçek 

olan arasında bağ kuran tarzda bir sembolik dil kullandığı görünmektedir. 

Banyoya girdiğinde film boyunca sık sık kullanılan Wagner’in “Valkyries” parçası 

çalmaya başlar. Kaplıca çevresinde yürüyen insanlar görülür. Müzik devam etmektedir. 

Kamera hareketlidir. Fellini filmlerini yazı ile betimlemek oldukça güçtür çünkü görüntüler 

sabit değildir. Bu sahnede ve filmin pek çok sahnesinde kamera daima devingendir. Kamera 

devinirken ayrıntıları yakalar. İnsanlar da çerçeveye girip çıkmaktadırlar. Bütün bu devinime 

kimi zaman müzik eşlik etmektedir. Devinim sadece kamera hareketlerinde değil aynı 

zamanda kurguda da söz konusudur. Filmin kurgusu düz ve çizgisel bir anlatıyı takip 

etmemektedir. Daha çok çağrışımsaldır. Guido belirli çağrışımların yarattığı motivasyonla 

anıları, düşleri ve şimdiki zaman içerisinde devinir durur.  

Guido şifalı su dağıtan kızı Claudia olarak görür. Kıza büyülenmiş gibi bakmaktadır. 

Claudia onun düşlerindeki ideal kadındır. İkram ettiği suyla onu arındırmaya çalışan 

masumiyet simgesidir. Gerçeğin yarattığı sıkıntılardan kurtulmak için bastırılmış bilinçaltı 

arzularının belirmesi ilk kez burada ortaya çıkmaktadır. Carini ile senaryo üzerine konuşurlar. 

Carini filmle ilgili oldukça sert eleştiriler yapar. Guido’yu naiflik ve basitlikle suçlar. Felsefi 
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veya avangard bir özelliğinin olmadığını söyler. Guido Carini’ye kızar ve senaryo eleştirisi 

yazılı kağıtları kaldırır atar.  

Filmde sık sık gerçeklerle Guido’nun gündüz düşleri arasında gidip gelmeler 

görülmektedir. Guido’nun kafa karışıklığı ve sıkılmışlığı yansıtılmaktadır. Fantezi gibi 

görünen her sahnenin gerçeğe, gerçek gibi görünen her sahnenin ise fantastik bir sahneye 

gönderme yaptığı görülmektedir. Tüm film bu gerçeklik ve fantezi bütünlüğü içerisinde 

devam etmektedir. İki yönetmen birbiriyle içe içedir. Guido Fellini’nin alter egosudur. 

Guido’nun üzerinden Fellini kendi içsel sorunlarını ortaya koymaktadır. 

Guido rüyasında anne ve babasıyla görüşür. Baba oğlunu ve sağlığını düşünmektedir. 

Ölmüş olmasına karşın hala onun için endişe etmektedir. Annesi Guido’yu öper. 

Dudaklarından öperken anne birden karısı Louisa’ya dönüşür. Karşı cins ebeveynin cinsel 

arzu nesnesi olarak çocuğa yasak olması Guido’nun annesiyle olan ilişkisini aniden karısına 

yönlendirmesiyle son bulur. Çünkü Freudyen yaklaşımda ebeveyn çocuk çatışmaları 

bağımsızlık meselesine dayanır. Doğası gereği de Oedipal’dir. Çocuk yani Guido burada 

Oedipal sevgi ve korkunun yarattığı boğucu sıkıntıdan karısı yoluyla kaçar. Burada sembolik 

açıdan anne ve baba sahiplenici ve kontrolcü ebeveynleri temsil eder.    

Guido karışıklıktan ve sıkışmışlıktan kurtulmak istemekte fakat bir türlü çözüm 

bulamamaktadır. Onu kurtaracak çözümlerden biri büyücü Maurice’tedir. Maurice herkesin 

kafasından geçenleri okumaktadır. Maurice büyülü sözler Asa Nisi Masa (kuşdilinde, her 

heceye anlamsız bir takı eklenerek oluşturulan sözcük, anima, ruh demektir) düşündüğünü 

söyler. Çocukluğundan kalma kuşdilinde uydurulmuş bir şifre olduğunu öğreniriz.  Sihirli 

sözler Guido’nun belleğini harekete geçirir ve onu mutlu çocukluğuna döndürür. Maurice 

filmde Guido’nun bellek tetikleyicisidir. Otobiyografinin anımsama ve hatıralara dönme 

özelliği kimi zaman bir söz, kimi zaman bir müzik kimi zaman bir mekan ile tetiklenmektedir. 

Anima (ruh), Jung tarafından geliştirilmiş bir kavramdır. Jung bilincin denetimi dışında kalan, 

eylem ve etkinlikler alanı olarak Freud’un “kişisel bilinçdışı” kavramına “kolektif 

bilinçdışı”nı ekler. İnsanlığın başından bu yana kişisel deneyimden bağımsız olarak her 

bireyde ortak bulunan kolektif bilinçdışı içinde arketipleri barındırır. Arketipler hiç 

değişmeyen düşlerde, masallarda, inançlarda görülen ayrıcalıklı temalardır. İşte anima bu 

arketiplerden biridir. Anima erkeğin hem kişisel hem de kolektif bilinçdışında taşıdığı karşı 

cins imgesidir. Her erkek içerisinde sonsuz sayıdaki var olan bir kadın imgesi Guido’nun 

içerisinde de vardır. Guido’nun animası banyo sahnesinde yer alan tüm kadınlardır. Bunların 

içerisinde en önemli ve ilk yer anneye aittir sonraki tüm kadınlar annenin antitezidir. 
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Guido banyo yapmaktadır. Başta annesi olmak üzere çevresindeki kadınlarla 

mutludur. Onu kurular ve yatağına yatırırlar. Benzer bir düşü Guido ilerleyen sahnelerde 

hayatındaki kadınlarla görür. Tıpkı çocukluğundaki gibi onu bir fıçıda yıkarlar; pudralarlar ve 

çarşafa sararak yatmaya götürürler. Guido mutludur. Fakat mutluluk kadınların hep birlikte 

söylenmeleriyle son bulur. Claudia uykuya dalmak üzere olan Guido’yu öper sakinleştirir ve 

uyutur. Tıpkı çocukluğundaki annesi gibi. “Düzenlemek ve temizlemek istiyorum” sözlerini 

tekrar eder durur Claudia. Çünkü Guido’nun düzene ve arınmaya ihtiyacı vardır. Yaşamındaki 

kaosa yeni bir düzen getirme çabası içerisinde Claudia bu çözümün temsili ve en önemli 

parçasıdır.  

Uyuyan Guido tekrar çocukluğuna döner fakat bu kez suçluluk duygusu peşini 

bırakmayacaktır. Guido’yu huzursuz ve arınmaya muhtaç hissettiren suçluluk duygusunun 

çocukluktaki izlerini görürüz. Çocukluk hatıralarına geçmeden önce Guido filmdeki 

kahramanın Katolik bir eğitim almış çocukluğundan söz eder.  

Kardinalle filmi hakkında konuşurken Guido patikadan inerken eteklerini çeken ve 

bacakları görünen tombul bir kadına bakar. Düşlere dalar. Düdük sesiyle kendini dinsel eğitim 

aldığı okulun bahçesinde bulur. Okuldan kaçarlar. İri koca göğüsleri ve kalçaları olan 

Saraghina’ya giderler. Saraghina  Guido’ya para karşılığı dans eder. Bu gösteriler sırasında 

rahipler onu yakalar ve yaka paça okula götürürler. Okul yönetiminin karşısına çıkarırlar. 

“Ölümcül bir günah işledin…utanmalısın” sözleri Guido’nun kulaklarında çınlarken annesi de 

oradadır ve o da “utanç “ içinde olduğunu söyler. Bu esnada bir rahip küçük ve büyük 

Guido’nun ruh halini senaryodan okur. Yaşadığı her yerde kadınlarla bir araya gelmekten 

nefret ettiğini, onların yanından kaçtığını, annesi ile baş başa kalıp sohbet etmekten bile 

hoşlanmadığını söyler. Otobiyografinin geçmişle şimdiki zaman arasındaki hatırlama 

sürecinde Guido’nun (ve onun personası olarak Fellini’nin) geçmişle bağını kuran bilinç 

şimdiki zaman bilinçtir. Şimdiki zaman bilinci ise rahip tarafından otobiyografik bir gerçeklik 

olarak sunulmaktadır. Burada Fellini kendisinin gizlediği yönünü örten Guido kimliğiyle 

fiziksel ve ruhsal olarak güçlü bir ilişki içerisindedir. Bizler izleyici olarak iki kimliğin 

birbirinden ayrı olduğunu anlayamayız. 

Carini acımasız eleştirilerini sürdürür. Bu sahnenin basit bir çocukluk hatırası 

olduğunu, esas meselenin Katolikliğin insan hayatı üzerindeki etkisi ise bu konuda 

yönetmenin yetersiz ve yüzeysel kaldığını söyler.  “Naifliğiniz sizin adınıza çok büyük bir 

eksiklik” diyen Guido üzerinden Fellini kendisine yapılan eleştirilerle de yüzleşmiş olur.  
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Yapımcı “Sen kafası karışık bir yönetmenin zihnindeki karmaşayı anlatmak istiyorsun 

ama kendini anlatmalısın, daha açık olmalısın yoksa bir anlamı olmaz.” diyerek onu kibir ve 

kendini beğenmişlikle itham etmektedir. Sözleriyle Guido’ya ne kadar yabancı ve ilgisiz 

olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Fellini’nin burada bir ironisi söz konusudur. Adeta 

kendisine yapılan eleştirilerden intikam almaktadır. Onlara umursamaz bir cevap vermektedir. 

Yapımcı geleneksel ticari bakış açısıyla kendini anlatmadığını sandığı Guido’yu 

eleştirirken Carini, filmin başka konularda derinleşmesini istemektedir. Guido’nun 

otobiyografisini yüzeysel ve naif bulur. Carini burada ve tüm film boyunca baba gibi otoriter 

figürler tarafından bireye aşılanan ahlaki ve toplumsal değerlerin bilinç dışı temsilini yani 

süperegoyu temsil etmektedir. Guido’yu yönlendirmeye, yükümlülüklerini hatırlatmaya, 

libidonun karanlık gücünü kontrol altına almaya çalışmaktadır. Carini, Guido’nun olduğu 

kadar Fellini’nin de süperegosudur.  

Carini “Kendi etrafında dönüp duran ve yalnızca kendinden beslenen yalnız bir ben ya 

büyük bir ağlama ya da büyük bir kahkaha ile boğulur” diyerek Sthendal’den aldığı cümleleri 

yüksek sesle söyler. Guido’nun parmağını şıklatmasıyla iki adam Carini’nin kafasına çuval 

geçirir. Onu sinema salonunda idam ederler. Bu da bir düştür. Çünkü Carini Guido’nun 

sağında oturmaya devam etmektedir. Düşle gerçeğin iç içe geçtiği pek çok sahneden biridir. 

Burada Guido’nun Carini’ye nefreti üzerinden Fellini’nin bir takım şablonlarla filmlere 

eleştiren entelektüellere olan öfkesi ortaya konulmaktadır.  Bir sinema salonunda deneme 

filmleri izlemek üzere toplanılmıştır. Yapımcı Guido’nun yani Fellini’nin yalnızlığından söz 

eder. Artık ne sağda ne de solda dostunun kalmadığını söyleyerek tek dostunun kendi yani 

yapımcısı olduğuna gönderme yapar. 

Guido’yu “Herkesi işin içine karıştırmış olsan bile kocaman bir yalan…sadece bir 

film…senin gibi başkalarına anlatmaya yüzüm olmadığı için sen çok şanslısın yap 

filmini…herkesi ne kadar muhteşem olduğuna inandır…” diyerek karısı Luisa da terk eder. 

Fakat Claudia yani Guido’nun ideal kadını kapıdan girer. Guido, film boyunca sürdürdüğü 

sessizliği bozar ve Claudia ile her şeyi konuşur. Kendinden ve düşüncelerinden söz eder. 

Claudia ise Guido’nun sevmeyi bilmeyen bir adam olduğunu, hiçbir kadının onu 

değiştiremeyeceğini,  dolayısıyla da ortada bir filmin olmayacağını söyler.  Guido 

Claudia’dan özür diler. Filmi yapmayacağını, arayış içerisinde olduğunu, aradığını henüz 

bulamadığını fakat bunu da söylemekten artık korkmadığını açıklar.  Guido ilk kez dürüst 

olmuştur. Gerçekleri ona gösterecek bir ideal kadına artık gereksinimi kalmamıştır.  
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Film tüm oyuncuların birlikte dansıyla son bulur. Küçük Guido sirk orkestrasıyla 

sahnede kalır. Sirkler Fellini’nin hayatında çok önemli, bir yere sahiptir. Burada sanatçı ve 

gerçeklik ilişkisi ele alınacak olursa, yönetmen filmde gerçeği bilen tek kişidir. Hayali 

karakterleri kendisi yaratmıştır. Yani filmin kahramanları Fellini’nin zihnindeki insanlardır. 

Filmde onları gerçekmiş gibi algılarız. Deneme çekimleriyle birlikte onların film içindeki 

filmde de birer yapıntı olduklarını anlarız. Böylece 8 ½ filminin geçmiş, gelecek ve şimdiki 

zamanla birlikte anıların ve arzuların birbirine karıştığı bir düzlemde yaratılmış bir film 

olduğu tam olarak finalde ortaya çıkar.   

Sonuç 

Otobiyografik sinema, içinde yönetmenin kendi özel hayatındaki anlardan oluşturduğu 

filmler için kullanılan bir sinema türü tanımlamasıdır. Sinema ve otobiyografi ilişkisine 

yönelik tartışmalar da çoğunlukla auteur yönetmenler üzerinden sürdürülmektedir. Ayrıca 

otobiyografik film örneklerinin büyük bir kısmı da auteur yönetmenlerin eserleridir.  

“Hollywood anlatıları kahramanı hedefe doğru hızla ilerliyorsa sanat filminin 

kahramanı edilgen biçimde sürüklenip durmaktadır.  Bu bağlamda otobiyografik öyküler 

sanat filmi öyküsüne daha uygun filmlerdir” (Bordwell, 2010, s.129). Sanat filmi 

yönetmenleri (auteur yönetmenler) özellikle otobiyografik öyküler, fanteziler ve rüyalar 

anlatarak Hollywood sinemasının aksine olay örgüsünün ilerlemesini geciktirirler. Bu 

yönetmenler içerisinde en önemlilerinden biri İtalyan yönetmen Federico Fellini’dir. 

Fellini’nin tüm filmleri otobiyografik olmakla birlikte 8½ Fellini’nin filmin kahramanı 

yönetmen Guido üzerinden kendi yaratıcılık krizini ortaya koyduğu bir filmdir. Modern 

auteurlük anlayışının örneklerinden biri olan bu film, “Astruc tarzı auteur anlayışından (bir 

filmi felsefi bir deneme yazar gibi yapmak) Cahiers du Cinéma tarzı auteur anlayışına (bir 

filmi kişisel deneyimden ve içsel duygulardan yapmak) geçişi gösterir” (Kovacs,2016, s.312). 

Çünkü Fellini tıpkı filmdeki Guido karakteri gibi kendini başkalarının yarattığı bunaltı 

etkilerinin fikir ve beklentilerinin tam ortasında bulan bir auteurdür. Hiçlik modern auteur için 

tek yaratıcı kaynaktır. Bu yönüyle de modern auteurün paradoksunu sergilemektedir. Bu 

bağlamda “Fellini’nin sembolizminin sonu yoktur. Tek bir bakış açısıyla inceleyerek, onun 

çalışmalarının bütünlüğüne ulaşmak olası görünmemektedir”(Bazin, 2000, s.219). 

Kovacs (2016, s.313), 8½’un modern filmin en önemli üç temel özelliği olan kişisel, 

otobiyografik öykü biçiminde bir öznellik, eleştirel bir kendini yansıtma, soyutlama 

özelliklerini taşıdığını vurgulamaktadır. Filmin analizinde belirgin bir biçimde açığa çıkan bu 

özellikler kendine gönderme yapan, iç içe geçmiş bir yapı arz eden filmi modern yönetmenin 
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kendi yapıtıyla ilgili öznel görüşünün bir arketipi haline getirerek bu tarz otobiyografik ve 

kendine gönderme yapan filmlerin esin kaynağı haline getirmiştir. 
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Özet 

Reha Erdem, son dönem Türk Sineması’nın daha ilk filmleriyle ulusal ve uluslararası 
festivallerde adından söz ettiren, bağımsız ve kendine özgü sinema diliyle öne çıkan 
yönetmenlerinden biridir. Yönetmenin sinemasının uzam, zaman ve bellek açısından 
irdelenmesi çalışmanın ana hedefidir. Bu çalışmada bir yandan sinemanın uzam ve zamanla 
karşılıklı ilişkisi irdelenmekte diğer yandan sinemanın kendi uzam ve zamanını nasıl 
biçimlendirdiği, dönüştürdüğü konusu bu alandan farklı anlayışlar ışığında ortaya 
konulmaktadır. Daha sonra Reha Erdem sinemasının yarattığı atmosfer tüm uzam ve zamanın 
özellikleri temelinde metin analizi yöntemi ile incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: Reha Erdem, Uzam, Zaman, Bellek 

Time, Space and Memory in Reha Erdem Cinema 

Abstract 

The primary aim of this article is to analyze the films directed by Reha Erdem who made an 
impression with his early films in both national and international film festivals. He has also 
distinguished his independent and unique cinematographic style of Turkish cinema in recent 
years, in the perspectives of space, time and memory. In the frame of this aim, while it is 
being mentioned how cinema shapes and transforms its own time and space, it also examines 
the interrelation amongst cinema, time and space in consideration of different intellection on 
the field. Then an analysis of Reha Erdem’s films’ atmosphere is carried out in the 
perspective of time and space. 
Keywords: Reha Erdem, Space, Time, Memory 

* Bu çalışma  “Reha Erdem Sinemasında Uzam, Zaman ve Bellek” başlıklı ve 2018 Haziran Ayı’nda tamamlanan Akdeniz
Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Tezi’nden üretilmiştir.
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Giriş 

Reha Erdem sinemasını temel alan bu makalede mekân ve zaman üzerinden kurulacak 

kuramsal çerçevenin alanını genişletebilmek amacıyla mekân yerine uzam kavramı tercih 

edilmiştir. Uzam kavramı; kapsamı ve farklı disiplinlerdeki anlamı çerçevesinde mekân-

beden-varlık eksenli bir okuma kazandıracağı düşünüldüğü için seçilmiştir. Özellikle 

mimaride tercih edilen bir kavram olan uzam, kentsel algının kesintisiz dönüşen çerçevesinin 

altını çizmek için kullanılmaktadır. Kentsel algıdaki bu dönüşümün sinemanın doğuş yıllarına 

denk düşmesi kameranın konumu, devinimi, alan derinliği gibi tüm sinematografik öğelerle 

birlikte sürekli üzerinde çalışılan mekân kavramını daha kapsayıcı olarak ele alma 

zorunluluğunu doğurmaktadır. Her dönemin kendi uzam ve zaman kavrayışını; dönemin 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel çerçevesi biçimlendirmektedir. Zaman kavramının 

algılanışını somutlayan uzam, zaman ile karşılıklı etkileşim sürecinden geçerek insanlık 

tarihinin oluşumunu biçimlendirmiştir. İnsanlık tarihi kadar eski bu iki kavramdan türeyen 

süreç, oluşum, değişim, dönüşüm, süreklilik, hız, tempo, an gibi farklı kavramlar da 

günümüzde hala felsefe, bilim ve sanat alanlarında tartışılmaktadır. Bu çerçevede kültür 

tanımı gereği uzam ve zamanın geçirdiği dönüşümleri kaçınılmaz olarak barındırmaktadır. 

Bireysel ve toplumsal yaşamda, uzam ve zamana belirgin bir biçim ve düzen verme 

çabalarının tümü kültürün öğelerini biçimlendirmektedir. Dolayısıyla kültür tüm bu öğeleri 

oluştururken, aktarırken ve saklarken dil, anlatı ve bellek gibi kavramlarla iç içe geçmiştir. 

Birbirinin öznesi ve nesnesi olan tüm bu kavramların çıkış noktası uzam ve zaman 

farkındalığını içermektedir. Sanat eserini irdelerken kültür ve anlatı üzerinden tanımlamaya 

çalışacağımız eksen bu uzam ve zaman farkındalığını kaçınılmaz olarak barındıracaktır. Bu 

farkındalık sanat eserinin içeriğinde hem toplumsal hem de bireysel belleğimizin ortaklaşan 

yansımaları olarak ortaya çıkarken tüm bu içeriğin biçimsel özellikleri de aynı zamanda anlatı 

ve kültürün karşılıklı ilişkisinde belirginleşecektir. Tüm bu çerçeveler göz önünde 

bulundurulduğunda sinema da diğer sanat dalları gibi kendi dilini oluşturabilmek için; içinde 

bulunduğu çağın uzam ve zaman anlayışından beslenmekte, diğer taraftan da hem toplumsal 

hem bireysel belleğimizin yansımalarını barındırmaktadır.  

Reha Erdem sinemasının çözümlenmesi zaman, uzam ve bellek üzerinden bu 

çerçeveleri de kapsayarak metin analizi yöntemi ile incelenecektir. Analiz çerçevesinde 

filmlerin en yüzeysel düzlemden, en derin düzleme kadar inilerek çözümlenmesi esas alınmış 

ve yönetmenin filmlerinin çok katmanlı yapısı özellikle belirginleştirilmiştir (İnceoğlu, 

Çomak, 2009). Bu katmanlı yapının yönetmenin biçeminin temel öğesi olarak öne çıktığı 
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vurgulanarak yönetmenin sinemasının modern bir anlatı olarak irdelenmesi hedeflenmektedir. 

Madran, (2012: 269), modern romanı Mikhail Bakhtin’in zaman ve uzam yaklaşımı temelinde 

ele alırken modern çağın kendine özgü zaman ve uzamının heterojen ve çoklu yapısını 

çözümlemektedir. Bu çözümlemede; anlatıdaki olayların ve karakterlerin bıraktığı 

izlenimlerin ve çağrışımların modern anlatının içeriğinin temel öğesi haline geldiği özellikle 

vurgulanmaktadır. Böylece modern çağla birlikte anlatı hiç olmadığı kadar özgün bir biçimde 

zamanı uzamsallaştırmakta ve izlenimlerle biçimlenen belleği yeniden tanımlamaktadır 

(2012: 270-77). Sinemada modern anlatının temel ekseni de sinematografik öğelerin kendine 

özgü kullanımlarında ve çok katmanlı yapılarında saklıdır. Mehmet Rifat’in da belirttiği gibi, 

“kültürü insan belleğini oluşturan bir söylemler birleşimi, toplamı olarak gören Bakhtin, 

romancının olay, kişi, zaman ve yer arasında kurduğu organik ilişkileri daha iyi 

kavrayabilmek için uzam-zaman (kronotop) kavramını ortaya atmıştır. Böylece her çağın 

kendine özgü uzam-zamanlar (şato, yol, meydan, salon, vb.) yarattığını belirtmiştir” (1998: 

144-145).

Öncelikli olarak Reha Erdem sinemasının modern anlatıyla kurduğu çerçeve bu

yaklaşım ışında ele alınmaktadır. Filmlerin katmanlı yapılarının çözümlenmesinde 

sinematografik öğelerin kullanımından yola çıkılarak yaratılan uzam-zamanların yapıları 

çözümlemektedir. Yönetmenin uzam ve zamanlarına eşlik eden ses, müzik, oyuncu kullanımı 

gibi sinematografik öğeler de irdelenerek, sinema anlayışının tarihsel, toplumsal ve kültürel 

bellekle kurduğu bağ öne çıkarılmaktadır. 

Sinema Tarihi Bağlamında Uzam, Zaman ve Anlatı 

Sinemanın ilk yıllarından yola çıkarak sinematografik anlatının şekillenme süreci; 

uzam, zaman ve bellek perspektifinden; teknolojik, bilimsel, ekonomi-politik ve sosyo-

kültürel eksenleri de kapsayan tarihsel bir arka plana dayanır. Modernin doğuşuyla toplumun 

tüm katmanlarını etkileyecek yeni bir uzam ve zaman algısı ortaya çıkmıştır. Bu yeni anlayış 

gerek bellek ve anımsamanın dönüşümüne gerekse sanatsal üretim alanlarındaki temsil 

biçimlerinde köklü bir değişikliğe sebep olmuştur.  

Akbal Süalp’ın (2004: 27) çok sesli, çok çehreli bir deneyim ufku olarak gördüğü 

sinema için “sadece kameranın gösterdiği alanı değil, ardında kalanı, sakladığı, içinde 

gezindiği, devindiği her alandaki görüneni ve görünmeyeni de barındıran bir üretim alanıdır” 

şeklindeki tanımlaması çalışmanın ana ekseni olarak belirlenebilir. Akbal Süalp’in tüm 

metinlere ve temsillere uzam ve zamanın hem nesnesi hem de öznesi konumundan bakan 

yaklaşımı gerek sinemanın tarihsel olarak geçirdiği anlatı evrelerinin değerlendirildiği bu 
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bölümde; gerekse sinemada uzam ve zamanı yaratan öğeleri ve sinema bellek etkileşimini 

inceleyen diğer bölümde hedeflenen perspektife yol göstermesi açısından dikkat çekicidir.  

Sinemanın başlangıcını müjdeleyen öncüller imge ve hareket çerçeveli denemeleri 

barındıran, devinimin yeniden üretilmesi ve kaydedilmesini hedefleyen bir dizi bilimsel ve 

teknolojik gelişmenin ürettiği bir makine üzerinden tanımlanabilir. Sinematografın icadının 

gerçekleştiği dönem, kapitalizmin sermaye birikimiyle doruk noktasına ulaştığı ve 

modernitenin her alanda egemen anlatı olarak kendini gösterdiği bir dönemdir. Modernite 

olarak adlandırabileceğimiz bu düşünsel çerçeveyi Marshall Berman şu şekilde 

özetlemektedir: “Modern olmak, bizlere serüven, güç, coşku, gelişme, kendimizi ve dünyayı 

dönüştürme olanakları vaat eden; ama bir yandan da sahip olduğumuz her şeyi, bildiğimiz her 

şeyi, olduğumuz her şeyi yok etmekle tehdit eden bir ortamda bulmaktır kendimizi” (2013: 

27). Dönemin düşünsel perspektifini belirleyen ekonomi politik eksende giderek sıkışan uzam 

ve zamanın yarattığı yeni hareket ve zaman tanımlamasıdır. Bu yeni algı aynı zamanda 

gerçekliğin temsilini dönüştürüp yeniden biçimlendirmekte; geleneksel yapıyı altüst 

etmektedir. Zamanın ve hareketin görünürlük kazandığı ve baskınlaştığı modern çağda 

perspektif ve hareketin yeni tanımları uzamı hızla küçük ve akılcı birimlere ayırarak 

parçalamıştır. Uzamın ve doğanın egemen olduğu eski anlayış yerini; kontrol edilmesi 

gereken, sürekli parçalanarak devinen uzam ve zamanın egemenliğine bırakmıştır. Sürekli 

devinen zaman, sosyo-ekonomik gelişmelerin de katkısıyla; bireyin uzamını kırdan kente 

aktarmış, farklı sınıfsal ve mesleki hareketlerin yeniden biçimlendirdiği insan ilişkilerini 

çeşitlendirmiş ve dönüştürmüştür. Modern zamanlar artık kentte sürekli devinen insan 

ilişkilerinin yeni hallerinden beslenmektedir. Bireyin, içinde bulunduğu kentle yani uzamla 

etkileşiminden doğan kimlik karmaşası giderek gerilimli bir hal alır. Bu gerilimden doğan 

farklı temsil biçimlerinin arayışları; zamanın uzam üzerindeki yok edici etkisini olduğu gibi 

yansıtmayı ya da bu duruma yeni anlatım olanakları bulmayı hedefleyenleri ortaya çıkarır. 

Öbür yanda da bu gerilimin ve parçalanmanın etkisini görmezden gelen bir temsil biçimi de 

bulunmaktadır. Bu temsil yaklaşımı yerel etkilerle pekiştirilmiş yeni ve üst soyut bir evren 

yaratarak bireyin içinde bulunduğu çelişkiyi farklı bir boyutta aşmaya çalışmıştır. Ana 

yaklaşımını temel olarak kurgunun, kameranın konumlandırılmasının ve dramatik yapının 

oluşumu üzerinden tanımlamaya çalışan sinemanın; tüm bu uzam ve zaman gerilimine karşı 

takındığı tavır, sinema tarihinin ana hatlarını şekillendirmektedir. Bu çerçevede sinema 

zamanı uzamsallaştırırken yeni ve bütünlüklü bir uzamı yaratmayı hedefleyen ve Griffith ile 

başlayan klasik anlatı günümüzde ticari sinemanın temel yapısını oluşturmaktadır. Diğer 
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taraftan da zaman uzam gerilimini olduğu gibi yansıtmayı hedefleyen ve farklı anlatı 

kalıplarını sorgulayan, başlangıcını Kuleşov’da bulan alternatif bir sinema anlayışı günümüze 

kadar ulaşmaktadır.  

Alman Dışavurumcu sineması, Rus montaj sinemacıları, Fransa ve İspanya’daki 

Gerçeküstücüler farklı anlatı biçemlerini ilk deneyen öncüllerdir. Klasik anlatıda ilk kırılma 

noktalarını yaratan avantgartların sinema tarihinin ilerleyen yıllarındaki akımlar içinde de 

etkilerini görmek mümkündür. Alman Dışavurumcu sineması; ‘film noir’ başta olmak üzere, 

günümüzde yapılan katastrofik ve klostrofobik etkiler içeren bilim kurgu, gerilim, kent-suç 

vb. öğeleri içeren yapımlara kadar birçok akımı etkilemiştir. Sinema tarihi boyunca içinde 

bulunulan uzam ve zamanın ifade ettiği tüm sosyo-ekonomik, kültürel ve bireysel çalkantıları 

heterojen, karmaşık, etkileşimli olarak üreten sinema anlayışının izleyicinin bilincinde farklı 

bir karşılığı bulunmaktadır. Bu bireysel ve toplumsal süreçlerin etkileşimini dolayısıyla içinde 

bulunulan ekonomi politiğin bireysel izdüşümünü gözler önüne sürmektedir. Böylece estetik 

öğenin temsil süreci politikleşmektedir.  Sinema tarihi boyunca tarihsel olarak İngiliz Belge 

Okulu, İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Cinema-Verite ve Yeni Dalga gibi sinema akımları ağırlıklı 

olarak bu yönde bir yaklaşımı benimsemiştir. Yeni Dalga’dan sonra Wenders, Herzog ve 

Fassbinder öncülüğündeki Genç Alman sineması, Altman, Scorsese gibi yönetmenlerin içinde 

bulunduğu bağımsız Amerikan sineması, daha da günümüze yaklaşırsak Lars von Trier, 

Thomas Vinterberg gibi yönetmenlerin manifestosuyla başlayan Dogma 95 akımı gibi klasik 

anlatıyı sorgulamayı ve dönüştürmeyi seçen, bulundukları sosyo-ekonomik ve kültürel 

koşulları, geçmişten günümüze ulaşan avangart hareketleri kendilerine kaynak olarak seçen ve 

sorgulayan bu yaklaşımlar da yeni anlatı olanaklarının kapılarını açmışlardır. 

Klasik anlatı sineması ve günümüzdeki ticari sinema anlayışı ise ekonomi politiğin 

izdüşümünü çarpıtarak, belirsizleştirerek ya da indirgeyerek kendi mükemmel uzamında yeni 

bir bütünsellik kurmayı tercih etmektedir. Bu anlayış izleyicinin bilinç düzeyini 

yüzeyselleştirmekte; böylece içinde bulunulan ekonomi politiği estetikleştirmektedir. Bu 

eksen ağırlıklı olarak Hollywood sinemasında ya da küresel süreçte ülkelerin ticari 

sinemalarında karşılığını bulmaktadır.  

1980’li yıllardan itibaren dünya geneline yayılan yeni ekonomik anlayış ve neo-liberal 

politikalar, kültürel eksende bir dönüşüm yaratarak post-modernist döneme evrilmiştir. 

Metanın ulus-ötesi üretimi ve dağıtımı, bilginin teknolojilerindeki sınırsız gelişimi; daha 

eklektik, ironik, rastlantısal, arzu temelli, şizofrenik ve belirsiz bir imge üretimine yol açar. 

Bu durum ticari sinemada daha eklektik bir estetik anlayışın doğmasına, izleyicinin ilkel arzu 
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ve güdülerini harekete geçiren yapımların artmasına, geçmişten günümüze kadar gelen birçok 

türün yoğun biçimde resmedilmiş kolajlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yıllardan 

itibaren bir yandan sanat sineması olarak adlandırabileceğimiz ve ana etkileşiminin 

temellerini bağımsız üretim mekanizmaları üzerine kuran bir akım ilerlerken diğer taraftan da 

postmodernin yeni kavramlarıyla yoluna devam eden ticari bir eksen karşımıza çıkmaktadır. 

Her iki eksende de kişisel tarzları; akımların, manifestoların önüne geçen yönetmenlerle 

karşılaşırız. Bu yıllardan itibaren sinema tarih-kuram-eleştiri ekseninde; film yapım sürecini 

global boyutta etkileyen bir akımdan söz etmek giderek zorlaşmaktadır. Postmodern anlayışla 

büyük anlatı ve akımların yerini daha kişisel biçemlere bıraktığı sinemada artık yönetmenlerin 

kendine özel anlatıları görünür olmaktadır.  

Sonuç olarak modernist anlatı; sinemanın doğuşundan günümüze gelene kadar klasik 

anlatıya karşı eksende gerek Avrupa’dan yükselen gerekse 60’lı yıllardan itibaren farklı ülke 

sinemaları üzerinden de incelenebilecek denemelerin ve yöntemlerin tümüne verilen ortak bir 

yaklaşım olarak okunmalıdır. Sinema tarihi boyunca klasik ve modern anlatı düzleminde ele 

alınabilecek köşebaşları modern çağla birlikte ortaya çıkan sarsıcı dönüşümlerin yarattığı 

uzam ve zamanın sıkışmasında böylece uzam ve zaman tanımlarının dönüşüme uğramasında 

saklıdır. Bilimsel, toplumsal ve estetik teorilerin temel tartışmaları tam da köklü bir dönüşüme 

uğrayan uzam ve zamanın yeni tanımları etrafında dolanmaktadır. Bu konuda Harvey’in 

belirttiği noktalar; modernitedeki bilimsel, toplumsal teori ile estetik teorinin 

yaklaşımlarındaki farklılığı gözler önüne sermektedir:  

“Yüzeysel olarak bakıldığında aradaki farkı anlamak pek güç değildir. 
Toplumsal teori, her zaman toplumsal değişim, modernleşme ve devrim (teknik, 
toplumsal, politik) süreçleri üzerinde yoğunlaşmıştır. İlerleme toplumsal teorinin 
konusudur, tarihsel zaman ise birincil boyutu. Zaten ilerleme, uzamın fethini, 
bütün uzamsal engellerin yıkılmasını ve nihai olarak ‘uzamın zaman aracılığıyla 
yok edilmesini’ içerir… Öte yanda, estetik teori, değişim ve dönüşüm girdabının 
orta yerinde sonsuz ve değişmez gerçeklerin aktarılabilmesini olanaklı kılan 
kuralları araştırır.” (Harvey, 2012: 232). 

 Dolayısıyla günümüzde bir yönetmene ya da bir filme bakarken, uzam ve zamanı nasıl 

ele aldığını çözümlerken Harvey’in yukarıda belirttiği ikili gerilimin yarattığı mücadele 

alanının değerlendirilmesinin peşine düşmek zorunluluğu kendisini fazlasıyla 

hissettirmektedir. Uzam ve zamanın modern çağın başından beri giderek sıkışan yapısının 

ifade biçimleri modern zamanlardan bu yana sinemada temsil sürecinin tarihini 

özetlemektedir.  
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Uzam ve Zaman Ekseninde Bellek ve Anımsama 

Uzam ve zaman farkındalığı, hem toplumsal hem bireysel izdüşümünü dil ve algı 

üzerinden somutlamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken kavramların birbirine dönüştürerek, 

kesişerek ilerlediği bir düzlemde kültür, deneyim ve bellek üzerinden kendini 

tanımlamaktadır. Bu noktada bellek ve anımsamanın Jan Assmann’ın“Bellek sanatı için uzam 

neyse, anımsama kültürü için de zaman odur." (2015: 39) vurgusu; aradaki güçlü ilişkiselliğin 

altını çizmektedir. Bu eksende belleğin imgelemlerini ve bireysel alanını sorgulamaktan 

ziyade; bu imgelemi oluşturan temel motivasyonların neler olduğunu irdelemek temel 

yaklaşım olarak düşünülmektedir. Maurice Halbwachs ile başlayan belleğin sosyal koşullara 

bağlılığı ilkesi, uzam ve zamanın tarihsel dönüşümünün bellekle ilişkilendirilmiş çerçevesini 

biçimlendirecektir. Halbwachs tezinde; belleğin bir bireye ait olduğunu; ama toplum 

tarafından belirlendiğini vurgular. Assmann’ın da altını çizdiği gibi, “mutlak bir yalnızlık 

içinde büyüyen bireyin belleği olmaz” (2015: 44). İnsanın sosyalleşme süreci en küçük 

gruplardan daha büyük topluluklara kadar uzanan geniş bir alanı kapsar. Her grubun ortaklaşa 

olarak belirlediği uzam ve zamana dair tanımlar bulunmaktadır. Bu tanımlar aynı zamanda 

grubun ve grup üyelerinin ortak anlamlandırma sürecini biçimlendirmektedir. Halbwachs 

(2007: 56); zamanın tanımı üzerinde dururken “toplumlarımızda bir tek ortak zamanın değil, 

aşağı yukarı bir karşılıklılık ilişkisi içindeki birçok zamanın bulunduğunu” belirtir. 

Böyleceher grubun kendi uzam ve zaman algılamaları içerisinde dinamik olarak şekillenen 

süreç, grup içinde tekrar yoluyla aktarılarak bireye ve gruba ait bir bellek oluşması 

sağlanmaktadır. Bu noktada birey ortaklaşa bir tanım sürecini bildiği ve bu tanımları benzer 

düzeyde anımsayarak sürdürdüğü sürece topluluğun ya da grubun bir parçası olmaya devam 

etmektedir. Bu süreklilik aynı zamanda bireyin ve grubun kimliği ya da kültürü olarak 

adlandırabileceğimiz alanı da doğurmaktadır. Bu eksenden bakıldığında kimliği de içine alan 

bir süreçle gerek bireysel düzeyde gerekse kolektif düzeyde hem uzam ve nesneler, hem de 

davranış, iletişim ve anlam düzeyinde çok katmanlı bir yapılanma karşımıza çıkar. Bellek ve 

anımsama uzam ve zamanla kurduğu ilişkiyi kimlik ve kültür üzerinden somutlaştırmaktadır. 

Buna göre Bergson (2007: 177), duyularımıza, algılarımıza, düşünsel süreçlerimize dair olan 

bilgiyi sorgularken mekanik süreçlerin ve tekrar mekanizmalarının yarattığı etkileri özellikle 

ayrıştırmaktadır. Böylece belleğe ve kişisel düzeyde anımsamaya dair olan süreçleri mekanik 

bir ardıllıktan çıkararak daha geniş kapsamlı bir deneyim alanının altını çizmektedir. Bu 

vurgudan yola çıkarak modern bireyin sürekli devinen zaman ve uzamda giderek 

mekanikleşen üretim biçimiyle geçmişe ait kişisel bir deneyim alanı oluşturmakta 
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zorlandığını, dolayısıyla bellek ve imgeleme dair yeni bir sürece girildiği söylenebilir.Bunun 

en belirgin uzamı olarak modern kentlerin ve kent yaşamının özel bir yeri olduğunu belirtmek 

gerekmektedir. Bektaş’a (2016: 136) göre kentler sermayenin ana taşıyıcısı, sergileyicisi aynı 

zamanda tüketimin nesnesi olarak çoklu işleve sahiptir. Bu karmaşık süreç, kentin insan 

algısını tedirgin eden, yoran, sınırlarını zorlayan mimari anlayışla birleştiğinde insan için 

farklı bir algılama süreci başlamaktadır. Aşinalığın kaybı ve belleğin yitiminin eş zamanlı 

olduğunu belirten Bektaş, kentlinin böyle bir ortamda kendini güvensiz ve “köklerinden 

koparılmış” hissettiğini vurgulamaktadır (2016: 136).Temel işlevi zedelenen bellek ve 

anımsama dönüşen uzam ve zaman ekseninde tüm bu süreç boyunca modern bireyi; kimliği 

ve aidiyetiyle ilgili süre giden tekinsiz bir ruh haline büründürmektedir.  

İmgelemi de içinde bulunduğu ortam gibi kesintiye uğrayarak parçalanan bellek ve 

anımsama giderek yerini arşivsel bir kayıt sürecine, anımsamanın gerekliliği olarak müzelere, 

arşivlere, koleksiyonlara, yıl dönümleri ve bayramlara, tutanaklara, anıtlara ve kutsal yerlere 

kadar uzanan geniş yelpazeli bir uzama bırakır. Belleğin temel işlevi açısından aşağıda 

Nora’nın yaptığı tarih ve bellek karşılaştırması modern toplumların ve bireyin yapısal 

dönüşümünü algılamak açısından dikkat çekicidir. Nora (2006: 19), belleğin, unutma ve 

anımsama diyalektiğinin tarihle kıyaslandığında etrafındaki her türlü alanla daha dinamik bir 

ilişki kurduğunu, tüm dönüşümlere daha duyarlı bir yapı sergilediğini bu nedenle daha 

devingen ve gelişmeye açık olduğunu belirtir. Belleğin uzamla dolayısıyla nesne ve imgeyle 

kurduğu ilişkinin bu kadar güçlü, devingen olması modern çağın gerek bireysel gerekse 

toplumsal anlamdaki sorunsalların daha doğru değerlendirilmesini sağlayacaktır.Bellek ve 

anımsamanın sadece kaydetmeye ve sergilenmeye indirgendiği günümüzde bilimsel ve estetik 

bilginin yaklaşımlarını gözden geçirmek gerekmektedir. Bellek ve anımsamanın tekrar 

kolektif, kapsayıcı ve dinamik özelliklerine sahip olabilmesi için günümüz yaşamının nasıl bir 

deneyimleme sürecine sahip olması gerektiğiyle ilgili sorgulama sürecinin temsil sürecini 

doğrudan etkilediği gözden kaçırılmamalıdır. Kültür ve sanata dair olan tüm tartışmalarda 

uzama ve zamana dair olanın izlerini nasıl sürebiliyorsak belleğe dair olanın da izi sürülebilir.  

Sinema Bellek İlişkisi ve Sinemanın Belleği 

Sinematografın ortaya çıkışı modern zamanların başlangıcına denk düşmektedir. Hızla 

akıp giden zamanı ve uzamı kayıt altına alabilen, onu durduran, yeniden oynatan bu aygıt 

insan belleğiyle metaforik bir bağ kurmayı başaran ender araçlardan biri haline gelir. 

Berger“fotoğraf makinesinin icadına kadar olan süreçte, görünümlerin saklama ve kaydetme 

işlevinin bir benzerinin bellek tarafından yapıldığının altını çizer”(1998: 71-72), ona göre; 
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“fotoğraflar kendi başlarına anlamı saklamazlar. Bize –görünümlere normal olarak 

atfettiğimiz tüm inanılırlık ve ciddiyetle birlikte- anlamlardan koparılmış görünümler 

sunarlar. Anlam, işlevlerin anlaşılması sonucu ortaya çıkar” (Berger, 1998: 71-72). 

Benzer bir şekilde sinema ve bellek ilişkisini değerlendirirken birbirinin yerine geçen 

bir tanımlamadan ziyade daha çok sinemanın anlam ve işlevleri üzerinden bir yaklaşıma 

özellikle ihtiyaç vardır. Sinemanın; modern insanın belleğinin imgesel yapısıyla, deneyim, 

anlam ve yorum süreciyle kurduğu ilişki sinematografik öğelerin kullanımıyla doğrudan 

ilintilidir. Modern yaşamla birlikte belleğin ana işlevinin kesintiye uğraması böylece 

deneyimle oluşan imgelemin parçalanarak bozulması modern insanın yoksunlaşma sürecinin 

bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema tam da bu aidiyet ve kimlik yoksunluğunda 

kitleler tarafından bir eğlence, ortaklaşa deneyimlenen bir imgelem aracı olarak öne çıkar. 

Sinemanın ilk yıllarında kitlelerin sosyalleşme sürecinde eğlenceli bir buluşma noktası olan 

sinema giderek kentsel yaşamın önemli bir parçası haline gelir. Büyüyen sinema endüstrisi 

modern bireyin yaşamını doğrudan etkileyen popüler kültürün önemli bir öğesi olur. Modern 

bireyin belleğine; yıldız oyuncularıyla, şarkılarıyla, anlatılarıyla, egzotik yapısıyla giderek 

yerleşir. Birey tarafından doğrudan yaşanan bir deneyim olmasa bile sürdürülebilir bir 

yanılsamanın tüm bileşenleriyle belleğe hazır kalıplar ve büyülü bir imgelem alanı açar. 

Yabancılaşmanın ve yoksunlaşmanın tam ortasında; klasik anlatının sunduğu imgelem; gerçek 

dünyanın aksine görsel algısında herhangi bir aksamaya yer vermeyen gerçekliğe en yakın 

çekim teknikleriyle pekiştirilen uyumlu ve bütünlüklü bir uzam ve zamandır. Özenle 

yaratılmış atmosferi ve öyküde yükselen bir tempoyla, oyuncularla yakalanan katharsis; 

belleğin ve anımsamanın sunduğu anlamlandırma sürecine aday bir deneyim yaratmaktadır. 

Böylece sinemanın klasik anlatıları, belleğin temel işlevlerinden biri olan şimdinin 

yorumlama, anlamlandırma yeteneğini kendi tanrısının eksenine indirgeyebilmektedir. Klasik 

anlatıyı benimseyen ticari sinema anlayışı, modern bireyde giderek büyüyen aidiyet ve kimlik 

sorunsalının üstünü de geçici bir tüketim alışkanlığıyla rahatlıkla örtebilmektedir. Sontag 

(1999: 195-196)  fotoğrafın ürettiği imgelerin aynı zamanda bir yönetim ideolojisi 

sağladığının altını çizdiği çalışmasında sistemin kendisini yeniden üretebilmek için sonsuz bir 

eğlence sunduğunu, bunu da özellikle kendi ekseninde ürettiği imgeler aracılığıyla toplumsal 

değişime bir alternatif olarak ürettiğini belirtir. 

Sinema tarihi boyunca klasik anlatıyı kıran, sorgulayan, tamamen dönüştürerek 

modern bir anlatıya doğru ilerleyen diğer eserlerse tam aksi yönde belleğe ve anımsamaya 

dair yeni bir çerçeve sunmaktadır. Bu eserler belleğin giderek yok olan temel işlevlerine dair, 
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anımsamanın önemine dair, toplumsal bellekteki travmalara dair izler barındırarak böylece 

izleyicide de düşünsel bir süreci tetiklemektedir. Kolker, modernist sinemanın düşünsel 

perspektifini aşağıdaki şekilde özetlemektedir:  

“Modernist ve Brechtyen sinema, eski gelenekleri ve izleyici tutumlarını ortadan 
kaldırmaya, yok etmeye çalıştı. Bu, eski ve kapalı biçemlere dair otoriteryan 
anlayışı kırması ve izleyiciye düşünme ve duyumsama, bunları yalnızca kabul 
etmek yerine sonuçlar çıkarma özgürlüğünü vermesi anlamında politik bir 
işlemdi. Bu aynı zamanda psikolojik bir işlemdi, çünkü izleyicinin perdedeki 
olaylarla özdeşleşmesini önlüyor ve bunun yerine onların değer ve 
kullanımlarını yargılamaya çağırıyordu.” (Kolker, 2010: 236). 

Dolayısıyla toplumsal belleğe ait olan her şey politiktir. Ülke sinemalarının, farklı 

yönetmenlerinin biçemini belirleyen önemli öğelerden bir tanesi de yine bu politik olan 

bellektir. Avrupa Sineması’nda başlayan bu bilişsel süreç her ülke sinemasında kendisine bir 

yer bulmuştur. Bu bilişsel süreci her yönetmen kendi toplumsal belleğinin süzgecinden 

geçirerek kendi kişisel biçemini yaratma sürecinde önemli adımlar atmıştır. Dolayısıyla bir 

yönetmenin eserlerini mercek altına alırken evrensel olan bilişsel süreçlerle her yönetmenin 

kendi uzam ve zamanını şekillendiren toplumsal belleği de göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. Reha Erdem’in eserlerinde kurduğu sinema ve bellek ilişkisi bir yanıyla tüm 

dünya sinemasıyla ve anlatı gelenekleriyle eş zamanlı diğer taraftan da kendi uzamının 

toplumsal belleğiyle de derinlemesine bağlar kurmaya meyillidir.  

Reha Erdem Sinemasına Genel Bakış 

Reha Erdem ilk filmi ‘A Ay’ı 1989 yılında çekmesine rağmen ikinci filmi için on yıl 

gibi uzun bir süre beklemiş ve daha sonraki filmlerini 2000’li yıllarda çekerek son kuşak 

yönetmenleri arasında yerini almıştır. Reha Erdem’in 1989’dan başlayarak çektiği ‘A Ay’ 

(1989), ‘Kaç Para Kaç’  (1999), ‘Korkuyorum Anne’  (2004), ‘Beş Vakit’  (2006), ‘Hayat 

Var’ (2008), ‘Kosmos’ (2009), ‘Jin’ (2012), ‘Şarkı Söyleyen Kadınlar’ (2013) ve ‘Koca 

Dünya’ (2016) adlı filmleri bu çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Reha Erdem 

sinemasının uzam ve zaman anlayışını çözümlerken tüm filmografisine yayılan bir genel bir 

anlayışı öncelikli olarak irdelemek gerekir. Reha Erdem bağımsız bir üretim sürecinden 

beslenmesi bu bütünlüğün temel öğesidir. Kendi yapım şirketinin bünyesinde, kendi senaryo 

ve kurgularıyla yapımlarını üretmektedir. Aynı teknik ve sanatçı ekibiyle ortaklaşa üretimi 

sürekli kıldığı için Erdem’in sinemasının bütünlüklü ve tam bağımsız bir süreci hedeflediği 

aşikârdır. Reha Erdem, Uçar İlbuğa’nın da belirttiği gibi Türk sinemasında son yıllarda auteur 
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kimliğiyle kendine has bir dil oluşturmayı hem işlediği konularla hem de sinematografik stil 

ve kurgusuyla yakalamayı başarmış yönetmenlerden biridir (2011: 124).  

Yönetmen, kişisel ve toplumsal, insana ait tüm farklı perspektifleri yapımlarında çoklu 

bir değerlendirmeyle ele alınabilecek şekilde biçimlendirir. Reha Erdem ister büyüme 

sancıları, dönüşen modern yaşam, bireyin giderek eksilen ve yalnızlaşan konumu gibi birçok 

evrensel temadan isterse toplumsal ve kişisel belleğimize işleyen olaylar, günümüz 

Türkiye’sinden esinlenilen konular gibi yerel temalardan beslensin aynı katmanlı yapıyı 

izleyiciyle paylaşmaktadır. Yücel, Erdem’in sinemasını irdeleyen Aşk ve İsyan kitabının ön 

sözünde bu durumun; film eleştirmeninin egemen ve sarsılmaz yöntem anlayışını 

dönüştürdüğünü, çok katmanlı Erdem sinemasının eleştiri sürecinin de yine yönetmenin kendi 

dünyasına has yeni bir dil ve çözümleme çabasıyla ele alınması gerektiğini özellikle 

vurgulamaktadır (2009: 7).  

Reha Erdem’in her filminin kendine özgü uzam ve zamanı ve bu uzam ve zamanın 

karşılıklı bir etkileşimle hizmet ettiği kendine özgü bir imgelem dünyası bulunmaktadır; fakat 

yine de filmlerin hepsinde benzer imgelem dünyasının izlerini görmek mümkündür. 

Yönetmen, sanat anlayışının “yapay olandan” yana olduğunu özellikle vurgulamaktadır. 

Filmin anlamına hizmet eden aynı zamanda o anlamı oluşturan sinematografik uzam ve 

zamanını; natüralist ve gerçekçi bir anlayışla oluşturmaktan daha çok kurgusal, ritmik, plastik 

bir dünya üzerinden anlatmayı tercih etmektedir. Biro (2011: 12-14), modern yaşamı ve 

modern sinemacılığı ele alırken, yönetmenin basit bir anlamda yavaşlatılmış ya da 

hızlandırılmış bir tempodan çok ritmik bir tasanın derdine düştüğünde modern yaşamın çok 

katmanlı, eş zamanlı şimdisinin doğasına yoğun bir biçimde yaklaştığını ve anlamın ufkunun 

açıldığını özellikle belirtir. Sinema tarihinde kurguya ve onun yarattığı ritme özel bir önem 

atfedebilen Eisenstein, Bergman gibi yönetmenlerin anlamın ve anlatının paradoksal yapısını 

bu sayede keşfettiğinin altını çizer (Biro, 2011: 12-14). Erdem kendi sinemasal anlamı için 

kurgunun kendisi için önemli olduğunu birçok defa dile getirmiştir. Filmlerindeki anlatıları 

kendi ritm ve kurgu dünyasında yeniden yapılandıran yönetmenin hem öyküsü hem de 

karakterleri klasik ve düz bir çizgiden giderek uzaklaşabilmektedir. Böylece filmlerindeki her 

şey kendi karşıtına, toplumsal yargıların uzağına yoğun ve dramatik bir biçimde katman 

katman ulaşarak çok boyutlu bir hal alır. Acar’ın da belirttiği gibi kurgu bu anlamda Erdem 

sineması için hikâyeyi anlatan basit bir düzlemden çıkarak, anlatısının biçemini inşa eden 

temel bir motif olarak karşımıza çıkmaktadır (2009: 20). Bu anlayış Erdem’in sinemasının 

sinematografik uzam ve zamanını biçimlendirirken modern zamanın sıkışan uzam ve 
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zamanına en uygun yaklaşımı sorguladığını, bu sıkışmanın gerek bireyde gerekse anlatıda 

yarattığı anlamlandırma süreçlerini irdeleme çabası içinde olduğunu gözler önüne 

sermektedir. Filmlerinde ortaya çıkan imgelerin anlamlarının, tam da modern yaşamın ve 

modern insanın içinde bulunduğu hikâyelerden beslendiğini bize en dolaysız ve yalın haliyle 

göstermektedir. Bu tutum tam da modern yaşamın çok katmanlı ve eş zamanlı doğasına denk 

düşmektedir. Kurgu ve ritmi, geniş zaman ve uzamla birleştirebilen Reha Erdem böylece 

filmlerinde tam da modern insanın temel sorunlarını, parçalanmışlığını imlemektedir. Bu 

nedenle yönetmen ulaşmak istediği imge ve atmosfere yaklaşmak için hem kentsel uzamdan 

hem de taşranın atmosferinden aynı ustalıkla faydalanabilmektedir. Bu durum Erdem’in 

sinemasında ikincil öğeler olarak belirginleşen sanat ve görüntü yönetimi, ses ve müzik 

kullanımında da özenli bir yaklaşıma sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Kurgu ve 

ritmle yakaladığı ve kurduğu geniş zaman kipindeki uzam ve zamanının plastik evrenini 

mükemmelleştirmek için hem görüntüye hem de sese aynı titizlikle yaklaşmaktadır. 

Oluşturulan bu çok katmanlı yapı figüratif oyuncu yönetimiyle birleşince ortaya çok katmanlı, 

etkileşimli bir eser yapısı dolayısıyla film eleştirmenlerine de üzerinde özgür bir yöntemle 

salınabileceği karmaşık ve kendine has bir dili olan güçlü bir modern zaman metni 

çıkmaktadır. Reha Erdem’in filmlerinde sinematografik öğeler olarak bilinen kurgu, ritm, 

görüntü ve sanat yönetimi, müzik ve ses kullanımıyla yaratılan uzam ve zamanın nasıl 

biçimlendiği yönetmenin filmlerinden örnekler ekseninde değerlendirilecektir. 

Reha Erdem Sinemasında Uzam ve Zaman 

Reha Erdem sinemasında uzam ve zaman kavramları kurgu ve ritimle, görüntü ve 

sanat yönetimiyle somutlaştırılmaktadır. Dolayısıyla bu öğelerin aralarındaki ilişkiselliğin 

birlikte çözümlenmesi çalışmanın ana yöntemidir.  

Kurgu ve ritmi sinemasının ana biçemi olarak belirginleştiren yönetmen, bunu 

yaparken her filmin anlam katmanlarına bir yandan tanıdık ve modern yaşamdan doğrudan 

kesitler yerleştirirken öbür yandan da yarattığı atmosferle içinde bulunulan zamanın dışına 

taşıp yer yer fantastik bir evrene ait bir uzam ve zaman yaratır. Örneğin, Korkuyorum Anne 

filminde, karakterlerin içinde yaşadığı apartman ve aralarındaki ilişki bir taraftan oldukça 

tanıdık olmasına rağmen, kurgu aracılığıyla yönetmen, insan bedenine ait uzuvların 

görüntüsünü bu tanıdık evrenin içine sokarak bizi daha farklı bir uzam ve zamana davet eder. 

Böylece insan olma hallerini mizahi bir dille ele alır ve ilk aşamada kurduğu tanıdık uzam ve 

zamanı bir anda ters yüz eder.  Bu ikili evreni Jin’de daha farklı bir biçimde kurmaktadır; 

filmde kadının karşılaştığı baskıcı ortamların hepsiyle tanıdık ve bilinen bir evrene 
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uzanmamıza rağmen, kadının doğa ve hayvanlarla kurduğu ilişki çerçevesinde önümüzde 

farklı bir anlam katmanı ve yeni bir evren açılır. Hayat Var filminde Hayat’ın yaşadığı tüm 

ortamları İstanbul’un varoş hayatı üzerinden tanıdık bir alan olarak belirginleştirirken, öbür 

taraftan sürekli devam eden ritmik sesler, hayvanlar ve diğer insanlarla genç kızın ilişkisi 

üzerinden tekinsiz bir atmosferin rahatsız ediciliğiyle sürekli yüzleşme sağlanır. Koca Dünya 

filminde iki kardeşin çıktığı yolculuğun öncesi hikâye daha yalın ve bilindik bir öyküyü 

anlatsa da; yolculukla birlikte yaşanan ormanın içindeki süreç imgesel bir hal alır. Beş Vakit, 

sıradan bir taşra yaşamı gibi görünürken, tam da büyümenin tüm sancılarını çeken çocuklar, 

onların birbirleriyle, aileleriyle ve doğayla ilişkileri özellikle kullanılan plan sekanslar 

aracılığıyla evrensel bir yaklaşımla ortaya koyulur. Kosmos’ta bir taraftan sürekli etrafta 

dolaşan kazlarıyla, soğuk atmosferiyle tanıdık bir Kars ili bulunmaktadır. Diğer yandan da 

sürekli yinelenen siren sesleriyle yaratılan savaş tehdidi, tekrarlanan anonslarla varlığını 

hissettiren militarist iktidarı, filmin genel görselliğinde hâkim olan döngüselliği, Kosmos’un 

iyileştirici gücü gibi öğelerle herhangi bir evrende bir ülkede hatta zamanda geçen fantastik 

bir evrenin, mitsel bir şehrin kendine ait uzam ve zamanı bulunmaktadır. Şarkı Söyleyen 

Kadınlar’da İstanbul’a yakın bir ada olabileceği tahmin ettiğimiz alan, kıyamet atmosferiyle 

pekişerek başka bir gerçekliği imlemektedir. Uzama ve zamana dair yaratılan belirsiz ve geniş 

zamanlı atmosferler giderek kendi içine açılan çok katmanlı özel imgelem alanlarına 

dönüşmekte ve figürlerin (karakterlerin) dolayısıyla izleyicinin algısında evrenin farklı bir 

algılayışını biçimlendirmektedir. Tüm filmlerindeki anlatı günümüz gerçekliğinden yola 

çıkmakta ama gerçekliği terk ettiği sınırla kendini pekişmektedir. Reha Erdem, yapay olarak 

inşa ettiği bu çok katmanlı uzam ve zaman arasında bir salıncak edasıyla kurgu ve ritmin itici 

gücüyle salınmaktadır. Aytaç bu sallanma halini, “gerçekliğin sanki bir an için yıkılabilir gibi 

olma hâli” olarak tanımlarken bir taraftan da Erdem’in filmlerinde sürekli sınırda dolaşan, 

sınırları aşabilme arzusuna sahip bir atmosferden söz eder. “O sınırı aşabilme arzusudur 

filmleri taşıyan. Suyun ve karanın sınırını. Yeryüzünün ve gökyüzünün sınırını. Geçmişin ve 

bugünün sınırını. Gerçeklikle hayalin sınırını” (2009: 77).  

Erdem’in sinemasındaki yaklaşım aslında tam da modern yaşamın parçalanmışlığına 

denk düşmektedir. Gündelik yaşama dair kesitlerin, uzamın, zamanın ve insan ilişkilerinin 

insanda bıraktığı yabancılaşma halinin ikircikli ve tekinsiz haline göndermeler 

barındırmaktadır. Bu sınır hali nedeniyle yönetmen hem karakterlerini oluştururken hem de 

kendisine farklı uzam ve zamanlara ait hikâyeler seçerken büyüme halinden, büyüyememe 

hallerinden beslenmektedir. Reha Erdem, filmlerindeki yeni yetme, ergen dönemlerinde kız 
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ve erkek çocukları üzerinden, aile içi ilişkileri, gençlerin yetişkinler dünyasındaki içsel 

karmaşa ve varoluş sancılarını tartışmaya açmayı başarmaktadır, bu sayede aile başta olmak 

üzere toplumun tüm kurumlarına yönelik bir eleştiriyi barındırabilmektedir. (Uçar İlbuğa, 

http://bianet.org/biamag/sanat/180859-koca-dunya-da-yersiz-yurtsuzluk, erişim tarihi: 

19.11.2016). Bu hal tam da sınırda durma haline benzemektedir. Modern yaşamın tüm 

belirlenmişliklerini benimsemeden hemen önceki duraktır. Bu durak tam da yönetmenin 

istediği o ikircikli ruh halinin sezilebildiği eşiktir, bu nedenle umutlu bir bakış açısına sahiptir. 

Kültürün ve baba yasanın tüm süreçlerine tamamen dâhil olunmayan yegane algılama anına 

denk düşmektedir. Bu durumda zamanla uyumsuz, modern yaşamın kendine dayattığı 

zamanla derdi olan birçok hikâye ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Beş Vakit’ te çocuklar doğayla 

baş başa olduklarında tamamen plan sekanslarla donup kalırlar, ezanla bölünmüş taşranın 

zamanı sürekli doğanın, ayın ve güneşin hallerinin tam karşısına yerleştirilir. Sinemada plan 

sekansların ölü zamanlarının, yavaşça ilerleyen ve tehditkâr zamanı vurguladığını belirten 

Biro, bu sahnelerin tarihin yükünü taşıdığını belirtir. (2011: 138) Dolayısıyla büyüme ile derdi 

olan tüm kendinden öncekiler gibi çocuklar da bu yükü taşımaktadırlar, yönetmen plan sekans 

kullanımıyla bunu hedeflemektedir. Benzer bir plan sekans kullanımı Koca Dünya filminde 

kız kardeşin yaşlı kadının ölü bedeniyle yan yana uzandığı ve üzerine tülden bir örtü örttüğü 

sahnede kendini yineler. Tarihten bu yana gelen kadın olma halinin yükü, iki farklı yaştaki 

kadının görüntüsünden uzamda somutlanmaktadır.  

Doğanın ve zamanın kendi akışıyla modern yaşamın sunduğu zaman algısının 

birbiriyle uyumsuz halleri de Reha Erdem’in filmlerinde karşımıza sıkça çıkmaktadır. 

Kosmos’da meydandaki yanlış saat, filmin başı ve sonu arasındaki görsel benzerlikle 

vurgulanan döngüsellik, A Ay da konaktaki bozuk saat gibi somut zaman duraklamaları ve 

hataları özellikle vurgulanmaktadır. Bir taraftan da insan yaşamına ait, evlenme, büyüme, 

öğrenme, çalışma, askere gitme vb. düzenlemeler filmlerdeki karakterlere sürekli dayatılan bir 

yaşam planlama kronolojisi bulunmaktadır. Korkuyorum Anne’de sünnet ve askere gitme 

üzerinden tanımlanan ataerkil kronoloji, Hayat Var’da bakkalın tacizinin yaşla 

ilişkilendirildiği halle, ilk regl haliyle atılan tokat ve üvey babanın genç kıza çekidüzen veren 

halleri, Beş Vakit’te büyüme üzerinden doğrudan anlatılan sancılı öğrenme süreci insan 

yaşamına dayatılan zamana dair zorunlulukları birer birer gözler önüne sermektedir.  

Tanıdık ve bildik olan şimdinin, anın gösterimi; araya giren zamana dair imgelerle, 

plan sekanslarla, seslerin özel olarak kullanımı ve devamlılığıyla, aniden karşımıza çıkan bir 

insan ya da hayvanın suretiyle çarpıştırılarak ilerlemektedir. Zamanın kendine ait tüm bu 
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imgeleri kendi içinde zaman kavramı üzerinden içerik olarak kullanıldığı gibi kurgu ve ritm 

gibi öğelerle somutlaştırılarak anlatının akışı boyunca izleyiciye ulaşmaktadır. Zaman 

kavramı, Reha Erdem’in filmlerinde hızın yarattığı geçici tempo duygusuyla aniden 

yavaşlayan bir ritmin karşılıklı etkileşiminde de kendini yoğun bir biçimde 

belirginleştirmektedir. Korkuyorum Anne’de filmin genel akışı bir yandan pervasız bir hızla 

bedene ait görüntülerle hızlıca kurgulanırken aniden yavaşlayarak bir hayvan suretiyle ve 

sesiyle buluşur. Hayat Var filminde Hayat’ın her gün gittiği okulun yolu sürekli yinelenerek 

farklı günlere ait gidiş gelişler olarak karşımıza çıkmaktadır, bir süre sonra bu yineleme hali 

hangi gidişin hangi dönüşe ait olduğunu karıştırmamıza sebep olur. Böylece Hayat’ın 

zamanının o tekdüze birbirini yineleyen yoruculuğunun yarattığı ruh hali kurguda yakalanan 

bu tempoyla izleyiciye de geçer. Bu durum Erdem’in anlatısının Biro’nun vurguladığı bir 

genişlemeye doğru açılmasına sebep olur. Biro (2011: 26), çoklu katmanların birbiriyle 

kesişen ve paralel akışlarının kendinden ötesini imlediğini, gelecek zamanı da içine alarak 

şimdinin genişlediğini böylece şimdinin sabitlikten kurtularak kesintisiz bir değişim boyutuna 

geçiş yaptığının altını çizer. Diğer yandan da sürekli devinen ve kesintisiz bir değişime ulaşan 

zamanın kontrolsüz hızı zamanın aşırı daralmasına dönüşebilmektedir, bu daralma da uzamı 

yutucu bir atmosfere çevirebilmektedir (Biro, 2011: 26). Bu nedenle Kosmos’un sonsuz ve 

beyaz evreni izleyiciyi sarabilmekte, Kaç Para Kaç’ta sokaklara ve vapura yayılan 

kovalamaca sahnesinde bir süre sonra Selim ve hırsız bir vapurda birbirlerini 

kaybedebilmektedir. Böylece vapur yutucu bir atmosfere dönüşmektedir.Hayat Var’da sürekli 

yinelenen sahnelerin hızıyla İstanbul boğazındaki deniz giderek Hayat için büyümekte ve onu 

yutar hale gelmektedir. Aynı durum Korkuyorum Anne filmindeki hızlı sekansların ardından 

gelen gökyüzü ve martı görüntülerinin büyümesine böylece göğün yutucu bir etkiye sahip 

olmasına sebep olmaktadır. Bu noktada Reha Erdem sinemasının uzam ve zaman algısı hem 

kendi içinde hem de kurgu aracılığıyla pekiştirilir. Kurgusunun ana motiflerini uzamsal 

izlenimler ve duyumsatmaya çalıştığı duygu durumları oluştururken, uzamsal izlenimleri 

pekiştirmek için yönetmen özel bir çaba da sarf etmektedir. Uzam, Erdem sinemasında özel 

bir yere sahiptir. Hatta Erdem, bazı filmlerin uzamlardan yola çıkarak yazıldığını özellikle 

belirtir. A Ay, Hisar’daki konak, Beş Vakit, taşradaki o köy, Kosmos Kars içindir. Uzamı inşa 

ederken yaratılmak istenen atmosferi pekiştirmek için özel bir çaba da görülmektedir. 

Atmosferlerin özenli yaradılışı, zaman ve uzamın kurgunun ritmiyle özel olarak 

pekiştirilmesinin yanı sıra yönetmen anlatısı için özel olarak inşa edilmiş çekim alanları da 

kullanmaktadır. Yönetmenin bu tavrı yaratmaya çalıştığı plastik evrenini ne kadar bütünlüklü 

olarak oluşturmaya çalıştığına dair de fikir vermektedir:  
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“Korkuyorum Anne’de kahramanların yaşadığı dairelerin çoğu eskicilerden özel 
olarak toplanan eşyalarla döşenmiştir, filmin son sekansındaki kulemsi kayalık 
Kilyos sahilindeki alçılarla inşa edilmiştir. Evin teras sahnesi çekimlerinde 
martıları uçurmak için kilolarca hamsi gökyüzüne fırlatılmıştır, kostümlerin 
önemli bir kısmı seneler önce kapanmış bir fabrikaya ait kumaşlardan dikilmiştir. 
Hayat Var’da ise Hayat ve babası ile birlikte Boğaz’da dolaşmamızı sağlayan 
tekne çekimlerinde kameranın sallanmaması için özel bir süspansiyon sistemi 
kurulmuştur. Kullanılan ev neredeyse sıfırdan, filmdeki yoksunluk duygusunu 
seyirciye ziyadesiyle geçirecek titiz bir görsel anlayışla inşa edilmiştir.” (Acar, 
2009: 28).  

Titizlikle oluşturulan uzamlar birçok filminde karşımıza çıkmaktadır. A Ay’daki siyah 

beyaz görüntü estetiği, konağın yarım kalmış, gıcırdayan merdivenleriyle uğuldayan atmosferi 

yine aynı özeninin eseridir. Kosmos’daki şehrin merkezindeki heykelli meydan, şehrin eski 

binalarındaki atmosfer, tepeden uçsuz bucaksız ayağımıza serilen karla kaplı zamanlar üstü 

doğal atmosfer yine benzer bir etki uyandırmaktadır. Beş Vakit’te uçurum kıyısında, doğanın 

kucağında gösterilen çocuklar, onları peşi sıra takip eden kamera uzamla yaratılmak istenen 

etkinin katmanını çoğaltmaktadır. Kameranın kullanımı Biro’nun belirttiği gibi “karakterlerle 

sanki aynı zamanda varlık kazanıyormuşçasına, paralel bir gidişata sahiptir” (2011: 23). 

Zamanın akışkan doğası bu kameranın ergenlikte olan gençleri takibiyle taşranın büyülü 

uzamında somutlaşmaktadır. Doğayla iç içe plan sekanslarla kesintiye uğrayan süreç tam da 

zamanın sona ermesini imlemekte ve uzam üzerinden bu sonlanışı somutlanmaktadır. Böylece 

yönetmen uzam ve zaman algısını gerek kurgu ve ritm, gerek görüntü ve sanat yönetimiyle 

ustaca harmanlayabilmektedir.  

Reha Erdem Sinemasında Ses ve Müzik Kullanımı 

Yönetmen uzama ve zamana dair bu atmosferi gerek somut nesneler, aydınlatma 

unsurları ve kamera hareketleriyle desteklemekte gerekse sesin ve müziğin kullanımına ayrı 

bir öncelik ve ayrıcalık vererek oluşturmaktadır. Klasik anlatıdaki müziğin ve sesin 

kullanımını parçalayarak, sesin devamlılığı ve görüntünün birbiriyle uyumlu akışını kesintiye 

uğratarak, yer yer afallatarak farklı ses ve müzik kullanımına ön ayak olan modern anlatının 

birçok izini Reha Erdem sinemasında da görmek mümkündür. Erdem’in filmlerinde ses başlı 

başına bir anlatım aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu eksende kendisine ait bir kurgusu, 

devamlılığı ve bütünselliği bulunmaktadır.  

Korkuyorum Anne’de ara ara yükselen hayvan seslerine eşlik eden dış anlatı, filmin 

görüntülerinde yeri olmasa da arka planda yinelenen martı sesleri, kemanlar eşliğinde 

yükselen bazen hüzünlü bazen neşeli ve alaycı kullanım sesin kurgusunun filmin ana 
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gövdelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Beş Vakit’te kullanılan ArvoPart müzikali 

taşranın kaybolan şiirinin hüzünlü atmosferini yansıtırken, Hayat Var’daki arabesk müzik 

kullanımı bir yandan Hayat’ın içinde bulunduğu alanın çıkışsızlığı bir yandan da final 

sahnesindeki uçsuz bucaksız denize açılma halinin çocuksu neşesini imlemektedir. Hayat’ın 

sürekli yinelediği melodi içinde bulunduğu atmosferin içinde sıkışan bir çocuğun bebeklikten 

devşirdiği bir türlü susmayan bir çığlık olarak durmaktadır. Kosmos’da ortalıkta salınan askeri 

araç görüntüsüne eşlik eden, bazen o olmadan sürekli yinelenen siren sesleri, patlamalar sınır 

kentinin tedirgin ruh halini anlatmakta, doğadan yükselen kuş sesleri ise önümüze açılan 

sonsuz imgeye ön ayak olmaktadır. Benzer bir patlama ve bomba sesleri Jin’de de kendini 

sürekli yinelemektedir. Şarkı Söyleyen Kadınlar filminde adada salgın hastalıklara dair 

yapılan kesintisiz uyarı, ölen atların görüntüsüyle yer yer birleşmekte, yer yer ise sadece 

rüzgârın sesine karışarak havada yankılanan kıyamet atmosferini pekiştirmektedir. Şehrin ve 

gündelik hayatın sesleri, Koca Dünya’da giderek doğanın kucağındaki rüzgâr ve yaprakların 

seslerine kendini sakin bir şekilde bırakmaktadır. Uzamın kent ve doğa arasındaki gerilimi 

sadece görüntüyle değil uzaklaşan ve yaklaşan atmosfer sesleriyle de ayırt edilebilmektedir.  

Tüm bu seslerin kullanımı sese ait ayrı bir evren oluşturmaktadır. Bu evren film 

boyunca kendisini yinelemekte yer yer kesintisiz bir hal almaktadır. Böylece Reha Erdem 

görüntü evreninin dışında sesin kurgusuna başlı başına bir anlam yüklemekte, doğrudan bir 

anlatı oluşturmasına izin vermektedir. Bu noktada Asi, Reha Erdem filmlerinde sadece ses 

evreni üzerinden farklı hikâyeler oluşturulabileceğini; bu durumun hem ses kurgusuna ayrı bir 

önem verilmesinden hem de insan sesinin bu evrende başat konumda olmamasından 

kaynaklandığını belirtmektedir (2016: 6). Yönetmen bu noktada izleyiciye farklı bir izleme 

evreni kadar güçlü işitsel bir deneyim de sunmaktadır. Morva Kablamacı’nın belirttiği gibi 

ses, izleyiciyi çerçeve dışına çağırmakta, görünmeyen üzerinden izleyicinin aynı zamanda bir 

dinleyici olarak da aktif olmasını talep etmektedir (2011: 14). 

Ses her ne kadar bağımsız bir öğe olarak belirginleşse de aynı zaman görsel uzam ve 

zamanı da kendi kurgusu ve ritmiyle yoğun bir biçimde zenginleştirmektedir. Bu zenginlik 

Bruno'nun Atlas of Emotions kitabında belirttiği haptik deneyime yakın bir düzlem 

sunmaktadır. Filmde yaratılan uzam ve hareketin gerek izleyiciyi gerekse filmdeki 

karakterleri emerek kendine kattığı, bütünleştiği duyumsal bir yolculuğa, bir film izleme 

haline işaret eden Bruno, filmin devraldığı bu mirasın mimari gelenek, modern yaşamla 

ortaya çıkan yeni kentsel uzam ve coğrafyadan kaynaklandığını vurgular (2002: 1-5). Modern 

yaşamla birlikte sürekli devinen bir şimdide algıladığımız bu yeni uzam ve zaman bireysel 
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algımızda parçalı ve yoksun bir kimliğe işaret etmektedir. Bu yoksunluk ve parçalı kimliğin 

boğuculuğu sürekli üzerimize kapanan uzamla bütünleşmemize dahası sıkışmamıza sebep 

olmaktadır. Tutunamayan bireyler olarak uzamın dışına bir kaçış hali sürekli kendisini 

yinelemektedir. Çiçekoğlu, Şehrin İtirazı kitabında tam da bu düzlem üzerinden İstanbul’un 

üç farklı yüzünü, kentsel zamanın gelişiminin üç farklı dönemini konu edinen Korkuyorum 

Anne, Hayat Var ve Şarkı Söyleyen Kadınlar ekseninde bir okuma gerçekleştirir. Bu 

çerçevede; Çiçekoğlu, Korkuyorum Anne’ nin mahalle atmosferinin, insanların dayanışma 

içinde oldukları bir apartman ve martılarıyla, göğe ve denize açılan İstanbul uzamıyla 

tanımlandığını, Hayat Var filminde kentin arka sokaklarındaki tekinsiz ve boğucu atmosferin 

Hayat’ın üstüne çaresizce, sıkışarak kapandığını, sürekli tekrarladığı o melodiyle, hindinin 

peşinde koşan öfkesiyle Hayat’ın bu yoksunluğa karşı koymaya çabaladığını, sonunda 

kurtuluşu İstanbul şehrinden kaçarak yakaladığını,  Şarkı Söyleyen Kadınlar filminin felaket 

atmosferinin artık kentin üzerine tamamen çöktüğünü filmdeki tüm bireyleri yutan bir 

İstanbul uzamının karşımıza çıktığını belirtir (2015: 116-121). Reha Erdem filmlerinde ortaya 

çıkan bu hali ses evreninin özenli kullanımıyla pekiştirmektedir. Böylece yönetmenin 

sinemasında ortaya çıkan uzam ve zamanın izleyici sarmalayan etkisi artmaktadır. Beş Vakit 

filminde gerek taşra ve doğa sesleri gerekse ezan sesleriyle pekiştirilen görüntü evreni 

çocukları usulca içine alarak plan sekanslarla bütünleşir. Kosmos da sürekli hem izleyiciyi 

hem de filmdeki karakterleri sarmalayan savaş ve siren sesleriyle pekiştirilen sınır ötesinden 

gelen tehlike duygusu, karakterin dışarıdan gelen iyileştirici gücü, gökten düşen yabancı 

cismin kimileri için bir umut ışığı olabileceği vurgusuyla çarpıştırılmaktadır. Bu temel 

çarpışma duyumsal bir yolculuğa dönüşmekte, karın sunduğu o sonsuz beyaz içinde kuş 

sesleri tarafından yutulmaktadır. Benzer bir bütünleşme hali Jin’de ataerkil iktidar alanlarının 

her birinden mücadele yoluyla kurtulan Jin’in tıpkı kendisi gibi ötekileştirilen, sürekli 

bombalanan, yok edilmeye çalışılan coğrafyasında doğaya dönüşle, onun ve hayvanlarının 

yanında yer alan tavrıyla güçlü bir biçimde vurgulanmaktadır. Koca Dünya’da ise bu doğaya 

dönüş ‘Jin’den farklı olarak doğaya dair hiçbir belleği olmayan iki kardeşin doğayla baş başa 

kaldıklarındaki çaresizlikleri ve çıkışsızlıkları üzerinden aktarılmaktadır.  

Reha Erdem Sinemasında Oyuncu ve Figür Yaratma 

Reha Erdem’in tüm bu uzam ve zamanın içinde, ses evreninin tam ortasında oyuncu 

ve karakterleri nasıl konumlandırmayı tercih ettiği sorusu yine yönetmenin sinemasının 

modernist yaklaşımıyla örtüşmektedir. 
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Reha Erdem bir söyleşisinde Kosmos filminin baş karakteri için o bir karakter değil 

figür der  (Yücel, 2009: 176). Aslında Reha Erdem filmlerinde karakterlerin hepsi benzer bir 

figür algısı üzerinden okunabilir. Tüm bu karakterler temsil ettikleriyle filmin başında 

başladıkları macerayı birer figür olarak tamamlamaktadırlar. Erdem’in anlattığı karakterlerin 

hepsinde belirli ortak noktalar bulmak mümkündür. Acar’a göre Erdem’in kişileri; çoğunlukla 

yarım kalmışlıkları, tamamlanamamışlıkları ve acizlikleriyle sürekli arayış içerisinde 

olanlardır (Acar, 2009: 39). Reha Erdem’in karakterlerinin hepsi bir yoksunluk duygusundan 

yola çıkarak insanlık hallerine açılan birer figüre dönüşürler filmin sonunda. Modern insanın 

yoksun hallerinden yola çıkarlar ve hepsi bir oluş halindedirler. Altıntaş bu oluş halini 

tanımlarken, insana dair tanımlarıyla modern çağın başlangıcını imlemektedir. İnsan merkezli 

modern medeniyet algısının ikili karşıtlıklar üzerinden yeniden tanımlandığının ve bunun aynı 

zamanda kendi doğasına karşı da açılan bir savaş olduğunun altını çizer: 

“Bu savaşın safları düzenin temelindeki doğa/kültür karşıtlığına göre belirlendi 
ve bir yana kaos, bir yana düzen, bir yana doğum, ölüm, bir yana ölümsüzlük, 
bedenin karşısına akıl, duygunun karşısına mantık; bir yana doğa kadar gizemli 
ve açıklanamaz, hayat veren gücüyle kadın, diğer yana ‘aklın bekçisi’ erkek 
yerleşti.” (Altıntaş, 2009: 50). 

Modernizmin yarattığı bu keskin sınırlarla bölünmüş insanlık halleri modern yaşamın, 

atmosferinin yarattığı bir yoksunluk, eksiklik duygusunu da beraberinde getirdi. Bu yüzden 

“modern kültür”e giriş yapmayı istemeyen, beceremeyen, tökezleyen herkes ve her şey 

dışarıda tutuldu. Erdem filmlerinin uzam zaman evreninde yarattığı atmosferle bu duyguyu 

pekiştirirken sürekli o tökezleyen karakterlerin arada kalmışlıklarını perdeye taşımaktadır. 

Karakterleri tam da kendisinin bir röportajında belirttiği gibi kendisi gibi ‘zamanla uyumsuz’ 

insanlardır (Yücel, 2009: 163). Bu nedenle Erdem filmlerindeki kurguyla, ses ve görüntü 

yönetimiyle yaratılan uzam ve zaman sürekli tekinsizdir. Dolayısıyla karakterler de bu 

parçalanmışlıkta salınır dururlar. Karakterlerin ruh halleri, kişilikleri, hatta bedenleri sürekli 

bu gerilim tam ortasında arada durur. Özgen Tuncer’in belirttiği gibi tüm bu şekillendirme, 

tek tipleştirici ve ataerkil kodlara karşı beden bir hem sürekli saldırılan hem de bir direnme 

alanı olarak karşımıza çıkmaktadır (2009: 89). Korkuyorum Anne, Hayat Var ve bazı 

noktalarıyla Jin bu direnişin beden üzerinden kurulduğu en belirgin filmleridir. Reha Erdem 

filmlerinin karakterleri modernin yarattığı bu yapay gerilime karşı direnç gösterirler ve 

kültürün alanına da giriş yapmak istemezler. Filmleri ile kurduğu anlatı sürekli olarak birey ve 

toplum arasındaki bu gerilimi belirginleştirmektedir. Bu gerilimden beslenen sorgulama 

bilinci Erdem’in karakterlerinde bilinçli veya bilinçsiz bir tercih olarak varlığını 
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sürdürmektedir. Erdem’in sinemasının plastik evreni oyuncularına da aynı eksende 

yaklaşmasına olanak vermektedir. Böylece eylem olarak tutarlı bir karakterden ziyade imgesel 

olarak daha kalıp, duruş, yürüyüş, hatta salt varlık olarak sahnede anlam yaratabilecek 

unsurlar olan figüratif bir yaklaşım Erdem’in sineması için daha tamamlayıcı olmaktadır. 

Karakterler yani figürler tüm bu sorgulamayı bulundukları atmosferle ilişkileriyle, ona 

gösterdikleri dirençle, aylaklıklarıyla, bedenleri, ruhları, sözcükleri ve çıkardıkları seslerle 

tanımlarlar. A Ay da bu sorgulama Nükhet Seza (maneviyat), Neyir (akıl) arasında kalan 

Yekta üzerinden, Kaç Para Kaç’ ta Selim üzerinden, Korkuyorum Anne de Ali dahil filmin 

neredeyse tüm karakterleri üzerinden, Hayat Var’da Hayat, annesi, babası, birlikte kaçtığı 

çocuk üzerinden, Kosmos’ta Battal ve Neptün ve sınır kasabası üzerinden, ‘Jin’de Jin ve yolda 

karşılaştıkları üzerinden, Şarkı Söyleyen Kadınlar’da Adem, Esma, Meryem, doktor ve anne 

üzerinden tüm bu sorgulama okunabilmektedir. Karakterlerin tümü kendi dillerinin 

arayışında, içinde bulundukları zamana, uzama ve dile sığamazlar. Karakterler filmin başında 

imledikleri gerçeklik evreninden sıyrılarak filmin kendi imgesel evrenine yönelirlerken tüm 

bu sorgulamayı gözler önüne sererler. Erdem’in filmlerinin devinimli doğasına paralel olarak 

karakterler de içinde bulundukları uzam ve zamanın dönüştürdüğü figürlere dönüşürler.  

Erdem’in sinemasında kadın ve erkek karakterler üzerinden keskin bir ayrım yapılması 

zordur; çünkü tüm karakterler aynı parçalanmışlığı taşır. Ama yine de filmler üzerinden bazı 

okumalar gerçekleştirilebilir. “Reha Erdem sinemasında kadınlığın sunumundan daha çok 

erkekliğin sunumuyla ilgili ipuçları bulmak, örnekler vermek, ipuçları ve örneklerin çokluğu 

sayesinde daha kolaydır” (Yürümez, 2010: 59). Yürümez’e göre, büyüme süreçlerinden 

geçmiş olan erkek figürler kültürün arızalarından doğrudan etkilenmiştir; bu nedenle 

ödedikleri bedeller daha ağır gözükmektedir. Çoğunluğu hasta (Ali, Beş Vakit ’teki Ömer’in 

babası, Ali’nin babası Rasih, Hayat’ın dedesi), umutsuz (Hayat’ın babası, Adem), öfkeli 

(Yakup’un babası ve dedesi, Adem’in babası Mesut, Selim) bir haldedirler (2010: 62). Beş 

Vakit’ te yaşlı nenenin söylediği gibi: “Oğlancıkken iyi olurlar, baba olunca babalarına 

çekiverirler, deliriverirler. Hepiciğinin içine tüküreyim”. Yönetmen uzlaşan ama yine de 

uzlaşmasının arızalarını taşıyan yenik erkek figürleri üzerinden tavrını kadınlardan yana 

koyduğunu hissettirir. Bunu sadece diyaloglar üzerinden değil, sinemadaki melek veya şeytan 

olarak sınıflandırılan ayrımdan sıyrılarak gerçekleştirir. Jin’de ataerkinin ve egemen iktidarın 

ortasında direnen tavrıyla Jin, Hayat Var’da kendisine öfkesi ve sıkışmışlığı üzerinden yol 

arayan Hayat,  Şarkı Söyleyen Kadınlar’da kendi dillerini ve şarkılarını inatla söyleyen Esma, 

Meryem ve Hale, Korkuyorum Anne’de neşeli, baskın, daha cesur halleriyle terzi Neriman, 
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İpek ve Ümit, Kosmos’da kendi dilini üreten Neptün Erdem’in sinemasının önemli kadın 

figürleridir. Filmlerinde yarattığı kadın karakterleri çok katmanlı bir halde sunar, ataerkil 

düşüncenin kadınlar üzerindeki biçimlendirici etkisi altında olsalar da tüm bu ataerkil yapıdan 

sıyrılmaya daha yatkındırlar, bu nedenle hayatta kalan, doğuran, devam eden, yeni bir yol 

aramaya meyilli olanlar onlardır. Bu karakterler arasında ‘Kosmos’ figürünü cinsiyetsiz bir 

yönden ele almak daha doğru olacaktır.  

Kendi zamanlarının çelişkilerini taşıyan tüm bu figürlerin dünyasında kadın erkek 

ilişkileri de bu bağlamda sorunlu alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Evlilik, cinsellik hep 

bir yönüyle yaralı, yarım kalmış ya da ataerkil bir düzlemdedir. Hayat Var’da Hayat’ın 

tecavüze uğraması, anne ve babasının boşanmış olması, A Ay’ da Neyir ve Nükhet Seza’nın 

evlilik ve aşka hayatlarında yer olmaması, Beş Vakit’ te kadın erkek ilişkilerinin sadece anne-

baba olma halinde olması, Kaç Para Kaç’ ta mükemmel bir evlilik ve aldatma, Korkuyorum 

Anne’de Ali ve Ümit, İpek ve Keten, Aytekin ile Zambak yarımdır, Adem’in karısıyla ilişkisi, 

Meryem’in doktorla ve eski sevgilisiyle ilişkisi sorunludur, Kosmos  ile öğretmen ise aynı dili 

konuşmaz. Aşk ve sevgi de aynı oranda yara almış duygulardır. İçinde bulunulan uzam ve 

zamanda figürlerin kendi dillerinde asla yakalanamayan, yakalanma ihtimali varmış gibi 

gözüken; fakat aşk olmayan durumlar mevcuttur. Bu noktada aşka dair, yönetmenin 

sinemasından sadece iki örnek verilebilir. Biri, Hayat Var’ın final sahnesindeki Hayat’ın ve 

arkadaşının kaçışlarındaki isyanın birlikteliği, diğeri ise dile sığmayan aşk hali olarak Neptün 

ile Kosmos’un kuş misali dans anıdır. Her iki sahnede de tüm uzamın ve zamanın dışında 

kalan, ondan kaçabilen farklı bir dil ve bedenler görürüz.  

Tüm bu insan figürlerinin yanı sıra Reha Erdem sinemasında doğa (hayvan ve bitkiler, 

taşlar) önemli bir yer tutar. İnsanın sorgulama sürecinde doğanın sahip olduğu yer, onunla 

ilişkisi, hayvanlar ve simgeledikleri de birer figür olarak karşımıza çıkarlar. Kanbur (2009: 

120), bu hayvanları insanların modern yaşam sürecinde giderek uzaklaşılan bir alan olarak 

gören yönetmenin bir yandan doğadan uzaklaşan bireyi vurguladığını bir taraftan da insan 

doğası ile hayvan doğası arasındaki benzerliklere dikkat çektiğini vurgular. Kanbur, 

acımasızlaşan insan doğasının hayvanlarla ilişki üzerinden vurgulandığını böylece giderek 

doğasından uzaklaşan insanın toplumsal bir varlığa dönüştüğünün yönetmen tarafından 

özellikle altının çizildiğini belirtir (2009: 120). Hayat Var’da genç kızın kaza olan öfkesi, 

dramatik etkiye sahip tavada kızaran ölü balıklar,  Beş Vakit’ te eşeklerin çiftleşmesi ve bunun 

yanında kesilen etler, Korkuyorum Anne’ de, eşeğin varlığı, köpeğin film boyunca insanlar 

üzerinde yarattığı etki ve kasabın et doğrarken kararlı duyarsızlığı,  Kaç Para Kaç’ ta köpek 
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yavrusunun ölüm sahnesi, kediye atılan tekme, Kosmos’da mezbahada kesilen hayvanlar, 

Şarkı Söyleyen Kadınlar’da adada ölen atlar örnek olarak verilebilir.  

Yönetmenin yarattığı bıçak sırtı atmosferin temel etkileşim alanı, dönüştürücüsü yer 

yer bütünleştiricisi olarak görülebilecek bu figüratif oyuncu yönetimi yönetmenin özellikle 

tercih ettiği bir anlayıştır. Uzam, zaman ve bellek oluşumunun somutlayıcı öğesi olarak 

okunabilecek bu karakterler, Erdem’in sınırda olan tarzının ve toplumsal belleğimizin birer 

taşıyıcısı konumundadırlar. İşte bu nedenle kendilerini aynı parçalı bellek imgesi üzerinden 

tanımladıklarından tam da bu noktada yarım kalmış, tamamlanmamış ve yaralı halleriyle 

karşımıza çıkarlar. İzleyici üzerinde yarattıkları etki de aynı yoksunluk duygusunu 

taşıdığından izleyiciye kendisine dair olanı anlattığı izlenimini uyandırmayı başarmaktadır. 

Reha Erdem Sinemasında Bellek 

Modern insan kendi gündelik yaşantısının hızı karşısında, yeni sosyo-kültürel 

alışkanlıklarla biçimlenen gerek bireysel gerekse içinde bulunulan gruba ait bellek dönüşüme 

uğrar. Bu dönüşüm parçalanmış bir kimlik ve aidiyet yaratmaktadır, modern zamanın 

dönüşümünde bellek ve anımsamaya dair süreçler de aynı parçalı eksenden beslenmektedir. 

Tüm bu parçalı imgelem modern insanda sadece bilgi kırıntılarının oluşmasına sebep 

olmaktadır. Yönetmenin, filmlerinde sunduğu imgelemler tam da bizde kalan kırıntılara denk 

düşmektedir. Bu kırıntılar şehrin giderek sıkışan uzam ve zamanında üçüncü boyutu kaybolan 

bireyin kimliğini imlemektedir. Modern bireyin belleği ana işlevi olan hatırlama ve sorgulama 

bilincini giderek kaybetmektedir. Bu nedenle yönetmenin kamerası bu sıkışmışlığı kendi 

yarattığı uzam ve zaman evreninden güçlü biçimde tanımlamaya çalışır. Bilindik olana dair 

derin kuşkuları sürekli besleyen anlatı inanılan, benimsenen, sürekli savunulan gerçekliğin 

sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu sorgulama hali sadece hikâyeyle değil, 

kurgunun ve ritmin yoğunluğuyla, giderek ayaklarımızın altından kayan ikili evreninin 

sunduğu gerçeklik algısıyla, kısacası yönetmenin sinemasındaki uzam ve zamanın bütünsel ve 

çok katmanlı olarak işlenmesiyle sağlanmaktadır. Dolayısıyla yönetmenin sinemasındaki her 

adım izleyicinin belleğinde biriktirdiği ve anımsadığı alanlara açılmaktadır. Altıntaş, 

yönetmenin sorgulama hallerini şu şekilde özetlemektedir: A Ay’da ‘gerçek nedir? Kaç Para 

Kaç’ ta ahlak nedir? Korkuyorum Anne’ de insan nedir? Beş Vakit’ te zaman nedir? Hayat 

Var’da aşk nedir? ve Kosmos’ta kültür nedir?” (2009: 58). Bu sorulara yenilerini eklemek 

istersek; Jin’de öteki nedir? Şarkı Söyleyen Kadınlar’da bellek nedir? şeklinde sorular 

belirlenebilir. A Ay’daki gerçeklik özellikle fotoğraf, görmek, bilmek, çocuk başlı martının 

varlığı üzerinden, dahası Neyir ve Nükhet Seza halaların birbirinden farklı olarak anlattıkları 
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akıl ve sezginin gerçekliği üzerinden farklı birçok perspektiften tartışılmaktadır. Türkiye 

modernleşmesinin gerçeklikle kurduğu ilişki de tıpkı içinde yaşanılan konak gibi yarım olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Böylece yönetmen modernleşme serüvenin toplumsal belleğimizdeki 

izdüşümüne ve bu yarım kalmışlıkla şekillendirdiğimiz kimlik ve aidiyet alanlarımıza da 

farklı göndermeler yapmaktadır. Aynı zamanda Kaç Para Kaç’ ta para dolu bir çantayı bulan 

Selim’in hayatı, hırsızla yaşanan kovalamaca, Selim’in çırağıyla ve yan komşusuyla 

yaşadıkları, Selim’in para ve meta üzerinden kurgulanan dönüşümü suç, doğru yanlış, ceza 

vb. tanımlarla gündeme gelen ahlak sorgulaması yine çok katmanlı bir okuma sunmaktadır. 

Böylece yönetmen günümüzde hem küresel hem de yerel anlamda ortaya çıkan ahlaksal 

süreçleri irdeleyebilmektedir. Korkuyorum Anne filmiyle insanı, bedenini, varoluşunu ve bu 

varoluşun dayandığı sınırları, tüm bilinçaltı süreçlerle şekillenen insan duygularını irdelemeye 

çalışan yönetmen zamana dair sorgulamasını özellikle Beş Vakit  filmiyle gerçekleştirmeye 

çalışır. Büyümeye çalışan çocuklar üzerinden taşrada gerçekleştirilen bu sorgulama ölüm, 

yaşam, büyüme gibi sorular eşliğinde yapılır. İnsanın zamanla kurduğu ilişkinin toplumsal 

evreleriyle, doğanın kendine ait zamanın ve uzamıyla yakaladığı ilişkinin çelişkileri 

yönetmenin evreninin temel sorularındandır. Bu sorular yönetmenin sinemasında, 

belleğimizde tanımlanan imgeler üzerinden farklı biçimlerde sıkça sorgulanmaktadır. Aşkın, 

cinselliğin, yoksunluğun, aşksızlığın, kadın erkek hallerinin türlü biçimlere girdiği büyüme 

çağındaki Hayat üzerinden yapılan sorgulama Hayat Var’ın temel eksenidir. Hayat, tüm bu 

yoksunluk hallerini belleğinde bilinçsizce taşımaktadır; varoluşunun tüm hallerinde belleğine 

işlenmiş olan yoksunluklar ortaya çıkmaktadır. Hem Hayat için hem izleyici için filmdeki 

uzam ve zaman, modern yaşamın varoşunda belleğimize kazınan tüm imgelerin kendi içinde 

bir çıkışsızlığının ifadesidir. Kosmos ile bir dervişin insana, yaşama, bilmeye, sevmeye, 

yalana, umuda, iyileştirmeye, dayalı sorgulamalarını barındıran filmin en etkileyici 

sahnelerinden bir tanesi kültürün temel aktarıcısı dilin yok sayıldığı kuşların dilinin iki aşık 

arasında (Neptün ve Kosmos) bilinen tüm iletişim kodlarını ters yüz ettiği gerçeküstü dans 

sahnesidir. Böylece yönetmen insanlığın doğa ve birbiriyle kurduğu iletişim sürecinin en ilkel 

haline metaforik bir gönderme yapar. Jin Kürtçe’de kadın kelimesinin karşılığıdır. Film bir 

yandan modern yaşamın belirginleştirdiği erkek olma halinin tam karşısına yerleşen ilk öteki 

olarak kadın kimliği üzerinden okunabileceği gibi, Türkiye tarihi açısından bakılacak olursa 

da Kürt kimliğinin çağrıştırdığı farklı bir öteki halinin de sorgulanmasıdır. Bu filmin de Koca 

Dünya filminde de olduğu gibi Jin’in doğanın kucağına sığınan, içinde bulunduğu toplumsal 

yaşamın çelişkilerinden, tedirginliklerinden sıyrılmaya çalışan bir tavrı bulunmaktadır. Koca 

Dünya filminde doğaya sığınan karakterlerin doğayla daha önce kurdukları bir iletişim, 
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doğaya dair bir bellekleri olmadığı için doğal ortamda yaşadıkları daha tekinsiz olmasına 

rağmen, Jin filminde başkarakterin geçmiş yaşantısı nedeniyle doğa ve canlılara dair daha 

etkin bir belleğinin olduğu, doğa ve canlılara dair bir özbilincin varlığı hissedilmektedir. 

Jin’de doğaya dair sahneler bu eksende sinematografik olarak daha aydınlık, Koca Dünya’da 

ise daha buğulu ve belirsizdir. Şarkı Söyleyen Kadınlar ise kıyametin gelip çattığı bir 

atmosferde, Türkiye tarihine dair olan göndermeleriyle (işkenceci doktor, elinde kaybolan 

çocuğunun fotoğrafıyla oturan anne, iç içe geçen ensest ve taciz hikayeleri), erkek egemen 

dünyanın iflas ederek salgın hastalığın kıyısına yerleşmesini özellikle vurgulamaktadır. Üç 

kadın karakterinin birbirinden destek alarak söylediği şarkılarla bellek, anımsamak, 

masumiyet gibi kavramların sorgulandığı bir film olarak karşımıza çıkan Şarkı Söyleyen 

Kadınlar yönetmenin en karamsar çalışmaların biridir. Çiçekoğlu, bu karamsarlığın ve filme 

yayılan felaket havasının “hak edilmiş bir lanetin” dahası toplumsal belleğimizde 

“yüzleşilemeyen geçmişin ağırlığı, yok sayılan ve üstü örtülenin”giderek patlamaya yakın bir 

süreci vurguladığını belirtir (2015: 126). Tüm bu sorgulamalar hem evrensel anlamda modern 

bireyin içinde bulunduğu sorgulama süreçlerine hem de Türkiye’nin modernleşme serüvenini 

konu edinen yerel olarak nitelendirilebilecek kolektif bir belleğe denk düşmektedir. Bu 

nedenle Acar, Erdem’in anlatısının hem tanıdık hem de yabancı olmayı başarabildiğini 

özellikle vurgular. Kullandığı imgeler, anlattığı insanlarla ait olduğu toprağa, kültüre, estetiğe 

sıkıca bağlı olsa da anlatısındaki estetik biçemin, çok katmanlı dilin ülke sinemasının 

kalıplaşmış ve kabul edilen geleneksel kodlarının dışına taştığını özellikle belirtir (2009: 45). 

Bireyin gerçeklikle kurduğu ilişkide dil ile sınırlandırdığı, kültür ile şekle sokmaya 

çalıştığı ama her seferinde kayıp bir zamanın yarasını da taşıyan insan ve toplum belleği tam 

da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu uzam ve zaman, ritm/görüntü/sanat yönetimi 

ile oluşturulmaya çalışılan atmosfer, her filmin anlatısında kendine has özellikler taşısa da, 

yönetmenin filmografisinde bütüncül bir biçem olarak okunabilmektedir. İnsana ve yaşam 

dair derdini anlatmaya çalışan yönetmen, sinema sanatının kendine özgü yapısıyla aynı 

parçalı gerçekliğe sahip olan bellek üzerinden bize seslenir. Modern çağla yeniden şekillenen 

yaşam yeni öznenin ve toplumların belleğinde de belirgin kırılmalara sebep olur. Reha Erdem 

sineması tüm bu modern söylemin çıkmazına, sıkışmışlığına biçimsel ve öz olarak hâkim bir 

sinemadır.  

Sonuç 

İnsanlığın gerçekliği tanımlarken, temsil ederken ve aktarırken başvurduğu uzam ve 

zaman kavramları özellikle modern yaşamın başlangıcından bu yana büyük bir dönüşüme 
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uğramıştır. Modern yaşamın dönüştürdüğü uzam ve zaman kavramlarının incelenmesi, içinde 

yaşadığımız dönemin çözümlenmesi açısından dikkat çekici eksenler barındırmaktadır. Bu 

dönüşümün izlerinin sinema sanatı açısından değerlendirilmesi ise bu çalışmanın ana 

izleğidir. Modern yaşamla birlikte ortaya çıkan sinema aygıtı hem bu dönüşümün izlerini 

barındırmakta hem de dönüşümde payı olan estetik bir düzlem sunabilmektedir.  

Reha Erdem, kendi çağdaşlarına göre kurgu, senaryo, müzik vb. birçok sinematografik 

öğeyi çok etkin ve katmanlı bir biçimde kullanabilen yönetmenlerdendir. Yönetmenin 

gerçekliği ele alışındaki farklılık dikkat çekicidir. Filmlerinde gerçeklikle, masalsı bir 

atmosfer arasında yakaladığı ikili salınım yönetmenin biçeminin ana öğesidir. Böylece 

yönetmen içinde bulunduğu uzam ve zamana karşı konumlanışını belirginleştirmekte, bu 

ikilik sayesinde gerçekliği kendi bakış açısından irdeleyebilmektedir. Bu ikilik sinematografik 

uzam ve zamanı oldukça dinamik olarak biçimlendirmesinden kaynaklanmaktadır. Böylece 

hem içinde bulunduğu toplumsal çerçeve kadar yerel hem de modern zamanla ortaya çıkan 

uzam ve zaman kırılmasıyla belirgin bir gerilimi sürekli yinelediği için evrenseldir.  

Sonuç olarak Reha Erdem sineması kendi varoluşsal yapılarını tek tek dokurken, 

izleyiciyi bu dokuma sürecini irdelemeye davet eden beklenmedik ve alışılmışın dışında bir 

deneyim sunmaktadır. Bir yanıyla çok tanıdık gelen bir yanıyla da sarsıcı bir temsil barındıran 

bu filmler farklı zaman dilimlerinde yeniden izlenebilecek, üzerine her defasında farklı 

okumalar eklenebilecek bir zenginlik barındırmaktadır. Bu deneyim insan olma hallerinin 

türlü yansımalarını içermektedir. Yönetmenin uzam, zaman ve bellek ekseninde yarattığı tüm 

imgelem dünyası bir yandan parçalanmışlığımızı ve zedelenen aidiyet sorunumuzu 

keskinleştirse de sunduğu figürler aracılığıyla yer yer yakalanan umutlu haller insan olma 

bilincini de bir yanıyla uyanık tutmaktadır. Yönetmenin samimiyetle gerek eserlerinde 

gerekse kendi hayatında sorguladığı soruları izleyiciye geçirme gayretindeki ince işçilik, 

yepyeni görme ve algılama biçimlerini de beraberinde getirmektedir. İzleyiciye kalan ise bu 

evrenin imgelemi üzerinde usulca, kendini de içine alan bir yolculuğa çıkmaya cesaret 

edebilmektir.  
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Özet 

Günümüz tüketim çağında şirketler ve reklam verenler, daha fazla kitleye ulaşmak adına 
birçok reklam stratejisi kullanmakta, müşteri potansiyellerini arttırmak adına sayısız yönteme 
başvurmaktadırlar. Fakat buna rağmen günümüzde çoğu reklam ya birbirine çok benzemekte 
ya da birbirlerinden feyzalmaktadır. Bu noktada, fark yaratmak, ilgili ürüne dair güçlü 
anlamlar yüklemek ve tüketiciyi etkilemek adına içerisinde birçok kültürel ve görsel kod 
barındıran mitolojik öğelerden yararlanmak reklamcılık noktasında farklı bir strateji olarak 
kabul edilebilir. Bu nedenle, bu çalışmada Yunan Mitolojisinde yer alan bazı temel öğelerin 
Türk reklamlarında nasıl resmedildiği vurgulanacaktır. İlgili çalışmada Türk 
Televizyonlarında yayınlanmış iki farklı reklam filmi göstergebilimsel analiz ile incelenecek, 
reklamcılıkta Mitolojinin etkileri ve yansımaları vurgulanacak böylelikle Yunan Mitolojisi ve 
reklam ilişkisi Türk reklamları özelinde ortaya konacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Reklamcılık, Türk Reklamları, Mitoloji, Yunan Mitolojisi, 
Göstergebilim 

Mythological Inspirations in Turkish Ads: 

Semiotic Analysis of Vestel and Casper Ads in The Context of Greek Mythology 

Abstract 

In today's consumption era, companies and advertisers use many advertising strategies to 
reach more audiences, and use numerous methods to increase customer potential..However, 
nowadays, many advertisements look alike or draw inspiration from each other. At this point, 
so as to create a difference, to have strong meanings about the product concerned and to 
impress the consumer, taking advantage of mythological elements that contain many cultural 
and visual codes can be considered as a different strategy at the point of advertising. For this 
reason, in this study,  it will be emphasized how some basic elements in Greek Mythology are 
depicted in Turkish commercials. In this study, 3 different commercial films published in 
Turkish Television will be examined by semiotic analysis, the effects and myths of mythology 
in advertising will be emphasized, and the relationship between Greek Mythology and 
advertising will be revealed in the Turkish advertising. 

Key Words: Advertising, Turkish Commercials, Mythology, Greek Mythology, Semiotics 
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Giriş 

Yaşadığımız tüketim odaklı evrende hemen her gün bizleri satın alma pratiklerine 

yönlendiren reklamlarla çevrili olduğumuz neredeyse herkesçe bilinen bir gerçek olarak ifade 

edilebilir. Bu süreçte kimi zaman sokakta yürürken, kimi zaman sosyal medyada çoğu kez de 

TV ekranında yüzlerce hatta binlerce reklam mesajına maruz kalmaktayız. Bunun doğal 

sonucu olarak da ilgili marka ya da ürünlerle alakalı bilinçaltımızda çeşitli kodlar ya da 

mesajlar oluşmaktadır. Ancak insanlara ulaşmak bağlamında doğru mesajı üretmek de 

reklamcılık sürecinin en değerli parçalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu noktada, özellikle ürünlerin satış ve pazarlanma sürecinde birçok firma, reklam 

sürecine ciddi anlamda önem vermekte, bununla bağlantılı olarak da birçok farklı strateji 

geliştirmekte ve ürünleri tüketicinin kullanıma sunmaktadır. Ancak günümüz imajlar 

dünyasında akılda kalmak, fark yaratmak ve müşteriyi ilgili ürün ya da hizmeti satın alması 

konusunda ikna etmenin artık çok daha zor bir noktaya geldiğini belirtmek yanlış 

olmayacaktır. 

Yukarı da değinildiği üzere, iletişim ve tüketim çağının doğal uzantılarından biri olan 

reklam süreci toplumlara ulaşmak noktasında her geçen gün yeni metotlar üretmekte ya da biz 

tüketicilerin ilk etapta fark edemediği mesajlar yaratmaktadır. Özellikle tüketici ile duygusal 

bağlar kurmak, ilgili ürünü bir tür statü aracı haline getirmek, ürünlere güçlü anlamlar 

yükleyerek tüketicinin karşısına çıkarmak reklamcıların önemsediği noktalardır. Bu nedenle, 

reklam üretimi sürecinde doğru kodların tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir. Bu noktada 

görsel mesajların çeşitli kültürel kodlarla harmanlanarak kullanımı her gün yüzlerce yapay 

görsele maruz kalan müşterileri etkilemek bağlamında bir hayli öne çıkan yöntemlerden 

biridir. Bu metodun uygulanmasında ise karşımıza mitolojik öğeler çıkmaktadır. 

Günlük hayatımızda çoğu kez farkına varmadan birçok mitolojik kavramla karşı 

karşıya kalmaktayız. Özellikle sinema, alışveriş merkezi, stadyumlar gibi tüketim odaklı 

mekânlarda mitolojik öğelerin kullanımının oldukça yaygın bir yöntem olarak kullanıldığı 

söylenebilir. Her ne kadar mitoloji ve reklamcılığın söylemleri birebir aynı olmasa da iki 

kavramın iç içe kullanımı, mitolojik öğelerin içinde barındırdığı güçlü anlamlar dolayısıyla 

şirketlerin birçok üründe kullanmayı özellikle tercih ettiği bir yöntemdir. Örneğin otomobil 

şirketleri, teknoloji firmaları ya da kozmetik markalar çeşitli mitolojik karakterlerden 

beslenerek müşterilere özel bir görsel sunum yaratmaya çalışmaktadır. Bu noktada binlerce 

yıllık geçmişi olan Yunan, Roma, Mısır, Türk, Çin, Hint, Kelt, Japon mitolojileri kitle iletişim 
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araçları üzerinden bizlere hatırlatılan mitolojik türlerden bazılarıdır. Ancak Türk reklamları 

ele alındığında, mitolojik görsellerin reklamlarda kullanımı çok fazla karşımıza çıkan bir 

yöntem değildir. Fakat derinlemesine göz atıldığında Türk reklamlarında da özellikle Yunan 

Mitolojisinden dönem dönem beslenildiği görülecektir. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı Türk reklamlarında mitolojik 

öğelerin şirketler tarafından nasıl bir yöntemle resmedildiğini göstermektir. Bu çalışmada 

sadece Yunan Mitolojisi temel alınacak, diğer mitolojilere dair kavramlara yer 

verilmeyecektir. İlgili çalışmada, Vestel ve Casper markalarının Türk TV’lerinde yayınlanan 

reklam filmleri analiz edilecektir. İlgili reklam filmleri tesadüfî örneklem yöntemiyle 

belirlenmiştir. Reklam incelemeleri göstergebilimsel analiz ile gerçekleştirilecek aynı 

zamanda reklam filmlerinde çeşitli görseller mitolojik kavramları vurgulamak noktasında 

belirgin şekilde kullanılacaktır. Fakat reklam incelemeleri öncesinde mit ve mitoloji 

kavramları genel anlamda tanımlanacak, ardından Yunan Mitolojisi’nin tarihçesine yer 

verilecek ve ilgili mitoloji ile ilgili bazı temel kavramlar açıklanacak sonrasında ise 

reklam/mitoloji ilişkisine değinilerek mitolojinin Türk Reklamlarındaki kullanımına dair 

genel bir çerçeve ortaya koyulacaktır. 

Araştırmanın Yöntemi, Amacı, Önemi, Sınırlılıkları ve Örneklemi 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmanın analiz bölümünde göstergebilimden yararlanılacaktır. Göstergebilimin 

ana konuları dilsel ve dil dışı göstergelerdir. Gösterge herhangi bir nesne, olay, durum veya 

kavramın yerine geçen onu simgeleyen ya da onu işaret eden yazı, resim ya da görüntü olarak 

tanımlanabilir. Temelde göstergebilim üç temel çalışma noktasına odaklanır. Bunlar 

göstergenin kendisi, göstergelerin düzenlendiği sistemler ya da bu göstergelere ait kodlar ve 

son olarak göstergelerin, sistemlerin ya da kodların içerisinde barındırdığı kültürel kavramlar 

ya da kültürel dokulardır (Fiske, 1996).  Reklamlar da bir ürünü tüketiciye tanıtıp, satın 

almaya ikna etmeye çalışırken genellikle o toplumun kültürel değerlerine başvurmaktadır 

(Olgundeniz ve Parsa, 2014:98). 

Bu noktada bu çalışmanın analizinde çeşitli kültürel kodlar ön plana çıkartılacak ayrıca 

yapısalcı dilbilimin önemli temsilcilerinden Roman Jakobson’un alana kazandırdığı metafor 

(eğretileme) ve metonomi (düzdeğişmece) kavramları da göstergebilimsel analizde yer 

alacaktır (Dağtaş, 2003). Bunların yanı sıra reklam filmlerindeki sloganlar ve hedeflenen kitle 
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de göstergebilimsel analize tabi tutulacaktır. Bu analizler öncesi ise ilgili reklam filmlerinin 

görüntüsel anlatımları gerçekleştirilecek, videolardaki göstergeler şematik olarak belirtilecek 

ve dizisel ve dizimsel çözümlemeler ile reklam içersindeki karşıtlıklar ön plana çıkartılacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

İlgili çalışmada Yunan Mitolojisi içerisinde yer alan bazı öğelerin Türk reklamlarında 

nasıl resmedildiği ve ne tarz kültürel kodlarla bağdaştırıldığını ortaya koymak 

amaçlanmaktadır. Böylelikle Yunan Mitolojisi, reklam stratejileri ve bu reklamların 

tüketiciyle buluşma sürecinde ortaya çıkan anlamlara dair derin bir analiz yapılarak mitoloji 

reklamcılık ilişkisine dair daha net bir çerçeve ortaya koyulacaktır. 

Araştırmanın Önemi 

Bu çalışmada Yunan mitolojisi, Türk reklamları ve tüketici üçgenine dair genel bir 

çerçeve çizilmek istenmektedir. Ancak Türk reklamları ve Yunan Mitolojisi ile ilgili literatür 

taraması yapıldığında, karşımıza çok fazla çalışma çıkmamaktadır. Bu nedenle bu makale, 

uzun vadede mitoloji ve reklamcılığı bir arada kullanmak isteyen araştırmacılar adına bir 

katkı olabilecektir. 

Araştırmanın Sınırlılıkları ve Araştırmanın Örneklemi 

Giriş bölümünde de belirtildiği üzere bu makale sadece Vestel ve Casper reklamlarının 

incelenmesi ile sınırlıdır. İlgili reklam videolarının analizinde temel alınan mitolojik yaklaşım 

ise Yunan Mitolojisidir. Diğer mitolojik yaklaşımlar çalışmanın analizinde merkeze 

alınmayacaktır. İlgili reklam filmleri tesadüfî örneklem yöntemiyle belirlenmiştir. Bu iki 

markanın seçilmesinin en belirgin nedeni ise her iki markanın da teknoloji odaklı ürünler 

üretmesi ve Türk markası olarak bilinmeleridir. Dolayısıyla her iki marka da bu noktada 

benzer özellikler göstermektedir.  

Kavramsal Çerçeve 

Mit Kavramı 

Mit kavramı birden farklı şekilde tanımlanmakta ancak tanımlamalar içerik noktasında 

birbirlerine benzerlikler göstermektedir. TDK’ya göre mit “geleneksel olarak yayılan veya 

toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, 

mitos” şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca mit din ya da kahramanlıkla ilgili yaşanan bazı 
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doğaüstü olayları, çeşitli gelenek ve göreneklerle harmanlayarak anlatan söylenceler 

anlamında da kullanılmaktadır. Mitler oldukça güçlü hikâyelerdir. Her ne kadar hayali bir 

yapının ürünü olarak kabul edilseler ve ağızdan ağza anlatım yoluyla farklı coğrafyalarda 

farklı anlamlara bürünseler de her kültürde estetik bir dille ifade edilen söylencelerdir. 

Mitler aynı zamanda evreni, doğanın ve insanın yaratılışını da kendine konu almakta, 

tanrı ya da yarı tanrılar hakkındaki sorulara dair cevapları içinde barındırmaktadır. Yukarıda 

da belirtildiği gibi mitler çok tanrılı dönemleri ve olağanüstü kahramanlık öykülerini 

merkezinde bulundurmaktadır. Dahası özellikle Yunan kültürü ve şehirleri ile ilgili çeşitli 

bilgiler de sunmaktadır (Estin ve Laporte, 2002). Mitler yaşanılan dönemin önemli 

unsurlarıdır. Hatta mitler geçmişte kutsal ve gerçek kabul edilmekteydi ancak zamanla 

mitlerin yerini zamanla dinler, gerçeğin yerini ise bilim almıştır. Bu noktada mitleri ilkel 

toplumlara ait sıradan öyküler olarak adlandırmak doğru olmayacaktır. Mitler yaşanılan 

dönemi yansıtma ve anlamlandırmanın bir tür aracı olarak düşünülebilir. 

Bayat’a göre, mitler dünyayı anlama, anlamlandırma ve şekillendirme yöntemidir. 

Ayrıca mitler anlam paradigması bağlamında bir şuur ve bilinç türüdür. Dolayısıyla dünyaya, 

evrene dair olanın ta kendisidir ve diyalektik mantığın sonucudur (Bayat, 2007). Mitler kendi 

içinde de antik mitler ve modern mitler olarak iki şekilde değerlendirilebilir. Bu bağlamda 

eski kültürlerin geleneklerine odaklanan antik mitler birer hikâye niteliği taşırken modern 

mitler içersinde dönemin ideolojilerini barındıran, günlük hayat pratiklerini kendine konu 

edinen çok anlamlı bir sürecin sonucudur. Bu çalışmada üstünde durulan ve vurgulanan mit 

kavramı mitolojinin temelini oluşturan antik mitlerdir. 

Mitler bazı temel özelliklere sahiptir. İlk olarak inanç kavramı ile yakinen ilgilidirler 

ve dini ritüeller, ayinler ve törenlerle ilişkilendirilebilirler. Ayrıca din kavramının ortaya 

çıkışının temelini oluşturan bir yapı olarak da ifade edilebilirler (Oğuz ve Gürçayır, 2005). 

Bunun yanı sıra, toplumsal bir sorgulama aracı olarak işlev görürler ve ne ve nasıl sorularının 

cevabını içinde barındırırlar. Genelde doğu üstü varlıkların hikâyelerinin insan ile buluşması 

sonucu ortaya çıkan öykülerden oluşurlar. Son olarak mitlerde çoğu kez yaratılış kavramına 

odaklanılır (Eliade, 1993). Mitler birçok türe sahiptir. Bunlar kozmogonik mitler (Evrenin 

yaratılışı ile ilgili mitler), ilk insanın yaratılışına odaklanan mitler (Adem ve Havva miti), 

türeyiş mitleri, takvim mitleri, tanrılar ve yarı tanrılar hakkındaki mitler, Etiyolojik mitler 

(Nedenselliği açıklayan mitler), Eskatoloji mitleri (Kıyamet mitleri), totem ve kahramanlık 

mitleridir (Bayat, 2007:15). Görüldüğü üzere, mitler mitolojilerin temellerini oluşturmak 

OZKANTAR
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

232



bağlamında en önemli öykülerdir. Bu sebeple mitolojik hikâyelerin kökenlerinde ağızdan ağza 

anlatılan yüz binlerce yıllık mitler yer almaktadır. 

Mitoloji Kavramı ve Mitoloji Türleri 

Mitoloji, Yunanca Mythos (mit) ve Logos (konuşma, anlatma) kelimelerinin bir araya 

gelmesi sonucu oluşan Mythologia kelimesinden türemiştir. Türk Dil Kurumu’na göre 

mitoloji; mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim dalı olarak ya da bir 

ulusa, bir dine, özellikle Yunan, Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin bütünü şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bayat’a göre mitoloji “gerçekleri aklın alamayacağı bir biçimde yansıtan 

dil ve düşüncenin bütün imkânlarını bir araya getirmekle varlığın oluşumunun, ilkel 

toplumların bu varoluş sürecinde yerinin ve kaosu kozmoza dönüştüren mutlak gücün 

öyküsüdür” (Bayat, 2007:9). Ana Britannica’da ise mitoloji kavramı, “belirli bir uygarlığa ya 

da dinsel geleneğe özgü inançları, uygulamaları, kurumları ya da doğa olaylarını açıklamak 

amacıyla görünüşte gerçekten yaşanmış olayları aktaran, çoğunlukla kökeni bilinmeyen ve en 

azından kısmen geleneğe dayanan söylenceler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Daha net bir tanım yapılacak olursa mitoloji bir din veya bir halkın kültüründe tanrılar, 

kahramanlar, evren ve insanın yaratılışına dair tüm sözlü ve yazılı efsane birikiminin ve bu 

efsanelerin doğuşlarını, anlamlarını yorumlayıp, inceleyen ve sınıflandıran çalışmalar 

bütünüdür. Bu tanımdan da anlaşılacağa üzere mitoloji, kültürel dokuları, tarihsel gelenekleri, 

dini ritüelleri, insanın yaratılışına ve insana dair olan çeşitli sosyal ve toplumsal korkuları 

ifade etmede en önemli aracı olarak karşımıza çıkmakta, doğaüstü öyküler üzerinden insana 

dair olanla bir tür köprü kurmaktadır.  

Ancak bunu yaparken gerçek dünyanın resmini çizmek yerine bu evrenin 

kavranabilmesi noktasında sembollerden beslenir (Bayat, 2007). Bu noktada mitolojik 

hikâyeler sembolizmle ile doğrudan ilintilidir. Hem Avrupa mitolojilerinde hem de Asya 

mitolojilerinde hemen her kavramın karşılığı bir sembolle belirlenmiş, böylece soyut görünen 

kavramların içi evrene dair somut kavramlarla güçlendirilmiştir. Dolayısıyla mitolojideki 

birçok öğe günlük hayatta karşılaşabileceğimiz birçok nesne ya da canlı ile örtüştürülebilir. 

Bu noktada mitolojik tanrı, yarı tanrı ya da öğelerin günlük pratiklerle iç içe geçmiş olduğunu 

vurgulamak yanlış olmayacaktır.  

Mitolojiler tarih içerisinde ortaya çıkan bilgi, düşünce ve inançları içinde barındıran, 

birden fazla sembolle birden çok kavrama atıfta bulunan, tarihin derinliklerine ışık tutabilecek 
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ölçüde sırlar ve bilgiler barındıran belgeler ya da öykülerdir (Ateş, 2012). Bu nedenle 

mitolojiye dair olan her öğenin özenle analizi bizlere geçmişe dair birçok ipucu verecek, 

geçmişten günümüze kadar gelen mitolojik yansımaları anlamamızda bizlere yardımcı 

olacaktır. Mitoloji dendiğinde akla her ne kadar Yunan ve Roma Mitolojileri geliyor olsa da, 

mitoloji birçok kültür ve medeniyetten beslenen çok yönlü bir yaklaşımın sonucudur. 

Yukarıda da değinildiği üzere geçmişten günümüze ulaşan, etkinliğini popüler 

kültürün de yardımıyla hala sürdüren birçok mitoloji türü bulunmaktadır. Örneğin 

başkahraman olarak Odin ve Thor’un yer aldığı İskandinavya Mitolojisi günümüzde sinema 

sektörünün de aktif şekilde beslendiği mitoloji türlerinden biridir. İskandinav mitolojisinde 

genelde soğuk ve karanlık öğeler karşımıza çıkmaktadır. Roma Mitolojisi ise Akdeniz 

bölgesinde çokça bilinen bir türdür ve Latin kökenli birçok kelimede ve sanatsal çalışmaların 

çoğunda bu mitolojiden izler bulabilmek mümkündür. Roman Mitolojisi birçok açıdan Yunan 

Mitolojisi ile benzerlikler göstermekte,  her iki türde de benzer tanrılar farklı isimlerle aynı 

öyküler üzerinden anlatılmaktadır. Bu çalışmanın da örneklemini oluşturan Yunan Mitolojisi 

ise bilim ve sanatın bir dönem merkezi olan Yunanistan kültürünün en önemli aynalarından 

biri olarak ifade edilebilir. Günümüzde Yunan Mitolojisinin yansımaları hemen her yerde hala 

karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. 

Britanya Krallığının köklerini bulabileceğimiz Kelt, Galler ve İrlanda Mitolojileri de 

özellikle Amerikan dizilerinin hikâyelerinde karşımıza sıklıkla çıkan bir tür olarak ifade 

edilebilir. İçerisinde kahramanlık ve doğaüstü canavarların öykülerini barındıran İskoç ve 

Danimarka Mitolojileri de günümüzde Shakespeare dâhil birçok ünlü yazar ya da şairin 

eserlerinde kendilerine yer bulmuş türlerdir. Bir diğer önemli mitoloji çeşidi Japon 

Mitolojisidir. Budizm’in öğretilerini de içinde barındıran bu tür Japon kültürünü çeşitli 

kavramlar aracılığıyla tasvir eden bir yapıyı içinde barındırmaktadır (Bultmann, 2006). 

 Yerli Amerikalıların hayatlarını kendine konu alan, Aztec, İnka ve Maya 

uygarlıklarının hayatlarını anlatan Amerikan Mitolojisi de bir diğer mitolojik yaklaşımdır. 

Mısır medeniyetlerindeki firavunların ve tanrıçaların hayatlarını anlatan Mısır mitolojisi ise 

günümüzde hala birçok bilim insanının çalışma alanı içersinde yer almaktadır. 

Başkahramanlarını Güneş tanrısı Uhu, bilgelik ve su tanrısı Enki ve aşkın ve savaşın 

tanrıçası İnanna oluşturan Sümer Mitolojisi ise Mezopotamya Bölgesindeki en yaygın 

mitolojik türdür. Türk Mitolojisi ise tıpkı Pers mitolojisi gibi savaş ve yeniden doğuş 
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öykülerinden beslenmekte, içersinde hem tek tanrılı hem de çok tanrılı öğeler 

barındırmaktadır (Hooke, 2015) 

Yukarıda da ifade edildiği üzere hemen her coğrafyanın kendi köklerini ve değerlerini 

oluşturan ya da yansıtan bir mitolojik hikâyeye sahip olduğu görülmektedir. Mitolojik öyküler 

kendine birçok konuyu temel alır. Bireysel kahramanlık öyküleri, kader, büyük üzüntüler, 

ölümler, büyünün insan hayatına etkileri, tanrı-insan ilişkisi, doğa olayları ve büyük 

felaketlerin tanrısal boyutları gibi temalar birçok mitolojik hikâyede karşımıza sıklıkla 

çıkmaktadır (Ateş, 2012).  

Bu bahsi geçen temaların doğru anlaşılması için ise ilgili mitolojideki bazı temel olay 

örgüleri, tanrılar, yarı tanrılar ve onların sembolize ettiği yan anlamların bilinmesi gereklidir. 

Bu nedenle bu çalışmanın temelini oluşturan Yunan Mitolojisinin ortaya çıkış süreci ve bu 

mitolojideki önemli tanrılar ve olaylar aşağıda özetlenerek reklam analizlerinin doğru şekilde 

anlaşılabilmesi adına kapsamlı bir çerçeve çizilecektir. 

Yunan Mitolojisinin Doğuşu ve Yunan Mitolojisindeki Bazı Temel Kavramlar 

Yunan Mitolojisinin ortaya çıkışı ve günümüze ulaşması ile ilgili birçok faktör rol 

oynamıştır. Öncelikle Homeros’un Troya Savaşı’nı anlattığı İlyada ve Odesseia adlı eseri 

Yunan Mitolojisinin temellerini oluşturan en önemli çalışmalardan biri olarak kabul 

edilmektedir. İçeresinde birçok mitolojik öğeyi barındıran bu çalışma Batı edebiyatının da 

köklerini oluşturmaktadır. Homeros’un Yunan Mitolojisine katkısı dışında Hesiodos’da 

tanrıların oluşumu ile ilgili eserlerinde mitolojik öğelerden bir hayli yararlanmıştır. Bunun 

yanı sıra lirik şiirleri ağızdan ağza günümüze taşıyan lirik ozanlar da, mitolojik hikâyelerin 

günümüze kadar ulaşmasında yardımcı bir diğer faktördür (Estin ve Laporte, 2002:81). 

Ayrıca Helenistik dönemde (M.Ö 3-4.yüzyıl) sergilenen Yunanistan’daki tiyatro 

oyunlarında da birçok tanrı ve tanrıça tasviri Yunan Mitolojisi’nin etkisi ile gerçekleşmiştir. 

Özellikle şarap tanrısı olarak bilinen Dionyos bu oyunlarda birçok farklı şekilde 

betimlenmektedir. Empedokles ve Sokrates gibi filozoflar da mitolojik öğelerden beslenmiş 

ve öğretilerinde Yunan Mitolojisine dair öykülerden yararlanmışlardır. Dolayısıyla Yunan 

Mitolojisinin pekişmesinde ve yaşadığımız yüzyıla kadar ulaşmasında etkileri oldukça 

büyüktür. Son olarak tarihçiler ve İskenderiye’deki yazarlar da Yunan Mitolojisinin dönemin 

birçok özelliğini yansıtması dolayısıyla ilgili mitoloji türünün günümüze kadar taşınmasında 

etkin rol oynamışlardır (Estin ve Laporte, 2002). 
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Yunan Mitolojisi uzun öykülere sahip içerisinde birçok farklı karakteri barındıran 

dolayısıyla yüzlerce sembolü ve anlamı kapsayan bir yapıdır. Bu nedenle tanrılar, yarı 

tanrılar, onların temsil ettiği hayvanlar ve diğer figürler ya da semboller Yunan Mitolojisinin 

günümüze nasıl yansıdığını ya da yansıtıldığını anlamak adına oldukça önemlidir. Bu 

bağlamda, ilk olarak Yunan Mitolojisindeki yaratılış sürecine göz atmak diğer hikâyelerin ya 

da karakterlerin anlaşılması noktasında önem taşımaktadır.  

Yunan Mitolojisinde Tanrılar dünya üzerindeki kurdukları egemenlikler üzerinden üç 

temel kategoride toplanabilir. Bunlardan ilki öncül tanrılar olarak da bilinen evrenin 

oluşmasını sağlayan ilk tanrılardır (Buxton, 2016). Öncül tanrılar döneminde başlangıçta 

Khaos vardı. Khaos sonsuz bir boşluğu sembolize etmekteydi. Bu boşlukta Gaia, Tartaros, 

Erebos, Nkys, Esir ve Hemera ortaya çıkmıştı. Bu tanrıların her biri bir kavramı ifade 

etmekteydi. Örneğin Gaia toprağı ve doğayı, Tartaros ölüler ülkesinin en derin yerini ve 

ölümden sonra ölümlülerin cezalandırıldığı yeri, Eros aşk, istek ve seksi, Erebos yer altı 

karanlığını, Nkys geceyi, Esir dünyayı sarmaladığı düşünülen ışıklı bir tabakayı, Hemere ise 

gün ve gün ışığını temsil etmektedir (Cömert, 2008). 

Bu süreçte en önemli figürlerden biri olarak Gaia’yı belirtmek yanlış olmayacaktır. 

Çünkü Gaia kendi başına gökyüzü ve denizleri oluşturan Uranus ve Pontus’u doğurur. 

Sonrasında ise onlarla da birleşerek altı erkek ve altı dişi olmak üzere 12 farklı tanrı yaratır. 

Böylelikle Yunan Mitolojisinin ikincil tanrı grubuna oluşturan Titanları yaratmıştır. Titan’ın 

12 büyük tanrısının da teker teker simgelediği ya da özdeşleştiği kavramlar bulunmaktadır. 

Örneğin Gaia’nın Uranus ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan altı erkek tanrı Okeanos, Krios, 

Hyperion, İapetos, Koios ve Kronostur (Cömert, 2008) Bu tanrılardan Okeanos okyanus ve 

nehirleri,  İapetos işçilik ve yeteneği, Koios zekâyı ve bilgeliği, Hyperion ise Güneşi temsil 

etmektedir. Kronos ise en genç Tanrıdır ve Titanların lideridir (Erhat, 2015). 

Dişi Tanrılar yani Titanidesler ise Gaia’nın Pontus ile birleşmesi sonucu ortaya 

çıkmıştır. Bu altı dişi tanrı Theia, Rhea, Themis, Phoebe, Tethys, Mnemosyne’dir. Bu 

tanrıçalardan Rhea üçüncü kuşak Tanrıların yani Olimpos Tanrılarının annesidir. Theia 

aydınlık tanrıçasıdır.  Themis hukuk, düzen ve adalet tanrıçası olarak bilinir. Tethys Denizler 

tanrıçasıdır. Mnemosyne ise hafıza ve ilham tanrıçası olarak bilinir ve sanatı ve edebiyatı 

temsil eder. Görüldüğü üzere Yunan Mitolojisini oluşturan öncül tanrılar ve ikinci gruba 

oluşturan Titanlar evrenin hâkim tanrıları ya da tanrıçaları olarak bilinmektedir (Cömert, 

2008). 
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Titanlar Savaşında Titanları yenerek egemenliği ele geçiren Olympos Tanrıları ise 

üçüncü tanrı kuşağını oluşturmaktadır. Günümüzde de popüler kültürde karşımıza en çok 

çıkan Tanrı sembolleri genelde üçüncü kuşağı oluşturan Tanrılardır. 12 tanrıdan oluşan 

Olympos’lu tanrılar efsanevi Olympos Dağı eteklerinde yaşamaktadır. Bu tanrılardan Zeus 

diğer tanrılara göre üstün özelliklere sahiptir ve Olympos’un en tepesinde yaşamakta ve diğer 

tanrıları buradan izlemekte ve kontrol etmektedir (Buxton, 2016). Olympos’lu Tanrıların 

yaşamları da insanların yaşamları ile benzerlikler göstermektedir. Öyle ki onlar da insanlar 

gibi giyinmekte, ilişkiye girmekte ya da kavga etmekteydiler. Hatta dönem dönem tanrılar 

insan şekline bürünür ve onlarla iletişime ya da ilişkiye girerlerdi. 

Yukarıda da değinildiği üzere üçüncü kuşak tanrılar günümüz imajlar dünyasında 

zihnimizde en fazla yer edinen sembolleri içlerinde barındırmaktadır. Bahsi geçen her tanrı ya 

da tanrıçanın kendine dair bir anlamı, sembolü ve özelliği bulunmaktadır. Örneğin Zeus; 

Latince olarak Jüpiter ismiyle bilinmektedir. Genelde şimşek, kartal, boğa ve meşe ağacı onun 

başlıca simgelerindendir. Sıklıkla gökyüzünün tanrısı olarak isimlendirilir. Tanrıça Hera’nın 

hem eşi hem kardeşidir. Çapkınlığıyla tanınır ve Yunan Mitolojisindeki en güçlü figür olarak 

betimlenir (Un, 2011). Hera ise Latince’de İuno olarak tanımlanmaktadır. Olympos’un 

kraliçesidir. Zeus’un karısı ve kardeşidir. Doğum, doğurganlık, kadın ve evlilik kavramları 

Hera ile özdeşleştirilir. Genelde tavus kuşu, inek, nar ve taç Hera’yı simgeleyen bazı 

sembollerdir. (Ateş, 2001). 

Poseidon ise Latince’de Neptün olarak bilinir. Deniz, deprem ve atların Tanrısıdır 

(Estin ve Laporte, 2002). Üç dişli bir yaba ile simgelenir. Hem yıkımı hem de bereketi temsil 

ettiği düşünülmektedir. Athena ise Latince Minerva kelimesiyle tanımlanır. Akıl, savaş, sanat, 

bilgelik ve üretim tanrıçasıdır. Zeus’un en sevdiği çocuğu olarak bilinmektedir. Sıklıkla zeytin 

dalı Athena’nın sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Apollon ise ışık, şiir, müzik ve sağlık 

tanrısıdır. Athena gibi o da sanatı temsil etmektedir. Apollon genelde heykellerde ve ya da 

resim çalışmalarında elinde yay ve lir ile tasvir edilmektedir (Öztürk, 2009). 

Hermes ise Latince’de ve Roma Mitolojisi’nde Merkür olarak bilinmektedir. Ticaret 

ve haber tanrısıdır. Genelde görsellerde kanatlı şekilde betimlenmektedir Latince Vulcanus 

olarak bilinen Hephaistos ise demir ve ateş tanrısıdır. İşçiliği ve sanayiyi temsil eder. Çekiç ve 

örs ile simgelenir (Öztürk, 2016). Bir diğer Olymposlu tanrı Hestia’dır. Üçüncü kuşak 

tanrıların en yaşlısıdır. Düzen ve aile tanrıçası olarak da bilinir. Ateş genelde Hestia’yı temsil 

etmek için kullanılan betimlemelerden biridir. Mars olarak da bilinen Ares ise, Zeus ve 
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Hera’nın oğludur. Savaş ve şiddetin tanrısıdır. Sembolleri köpek, kalkan ve mızraktır (Erhat, 

2015). 

Venüs olarak da bilinen Aphrodite ise günümüzde karşımıza en çok çıkan mitolojik 

karakterlerden biridir. Aşk, estetik ve güzelliğin tanrıçası olarak bilinen Aphrodite sıklıkla 

güvercin figürü ile özdeşleştirilmektedir. Demeter ise tarım, doğa ve mevsimlerin tanrısıdır. 

En önemli özelliği bereket kaynağı olarak bilinmesidir. Buğday ve orak ise Demeter’i temsil 

eden en belirgin iki nesnedir. Son olarak Artemis, Ay tanrıçası olarak bilinir ve Artemis’in en 

bilinen iki sembolü ay ve geyiktir (Öztürk, 2009). 

12 Tanrı içersinde bulunmayan ama günümüzde özellikle sinema ve edebiyat 

eserlerinde karşımıza sıklıkla çıkan başka tanrı figürleri de vardır ve yine bu tanrılar 

Olympos’lu tanrılardır. Örneğin Hades Zeus’un kardeşidir ve Hades yer altının karanlık 

dünyasını temsil etmektedir. Dionysus ise şarap ve festival tanrısı olarak bilinir ve birçok 

görselde karşımıza çıkar. Hatta farklı kaynaklarda Dionysus 12 tanrı içersinde de 

gösterilmektedir. Ayrıca İkarus ve Medusa’da heykellerde ve çeşitli sanat çalışmalarında 

karşımıza çok sık çıkan diğer mitolojik figürlerdir. İkarus genelde düşüşü ve kanatlarıyla 

tasvir edilirken Medusa yılan ile temsil edilmektedir. Hercules olan bilinen Herakles’de 

günümüz süper kahramanlık öykülerinin köklerini oluşturmaktadır. Güç ve kahramanlıkla 

bilinen Hercules genellikle aslan simgesiyle temsil edilmektedir (Erhat, 2015). 

Görüldüğü üzere, Yunan Mitolojisi içerisinde yüzlerce farklı karakter ve sembol 

barındırmaktadır. Ancak bu çalışma daha ziyade mitolojik öğelerin günümüz popüler 

kültürüne nasıl taşındığını ve reklamcılık sektörünün bu dünyadan nasıl beslendiğini 

göstermeyi hedeflemektedir. Dolayısıyla Yunan Mitolojisindeki birçok hikâyeye ve öğeye bu 

bölümde değinilmemiştir. Bu çalışmanın temel odak noktasında karşımıza en çok çıkan 

mitolojik karakterler bulunmaktadır. Bu sebeple reklam analizlerinde genelde Olympos’lu 

Tanrılar olarak adlandırılan üçüncü kuşağın temsilleri bu çalışmanın da temel alt yapısını 

teşkil edecektir. 

Reklamcılık ve Mitoloji İlişkisi 

Yukarıda da detaylandırıldığı üzere Yunan Mitolojisi içinde yüzlerce farklı karakter ve 

sembol barındıran, oldukça uzun bir geçmişe sahip, oldukça köklü bir geleneğin sonucu 

olarak karşımıza çıkmıştır. Yunan Mitolojisi’nin içerdiği hemen her öğe gücü, başarıyı, 

iktidarı, yenilmezliği, kusursuzluğu, ölümsüzlüğü ya da dayanıklılığı temsil etmektedir. Bu 
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nedenle reklam şirketleri için ürünlere kültürel anlamlar yüklemek, ilgili ürünlerin kitlelerin 

zihninde güçlü anlamlar kazanmasını sağlamak ve mallarını tanrısal bir ifade ile pazarlamak 

noktasında mitoloji biçilmiş bir kaftandır. Reklamcılık ve mitoloji ilişkisine dair Williamson 

reklam metinleri sayesinde ürünler arasında farklılık yaratmak adına mitolojik 

kahramanlardan ve toplumsal mitlerdeki farklılıklardan yararlanıldığını belirtmektedir (1978). 

Ayrıca Chapman ve Egger da mitolojinin reklamcılılar için büyük bir zenginlik sunduğunu 

belirtmektedir (1983). 

Reklam stratejilerinde geçmişten günümüze uzanan mitolojik kavramların 

kullanılması aynı zamanda farklı kültürlerin ortak ikili karşıtlıklarının ortaya çıkarılmasında 

da yardımcı olabilmektedir. Levi-Strauss’a göre tüm toplumların sahip olduğu mitsel öyküler 

ikili karşıtlıklar barındırır ve bu karşıtlıklar evrensel bir yapıya sahiptir (Fiske, 1996). 

Dolayısıyla reklamlarda yer alan mitolojik öğelerin analizi farklı kültürlerin benzer 

kavramları nasıl analiz ettiğini, algıladığını ya da yorumladığını anlamada da değerli bir süreç 

olarak ifade edilebilir. 

Günümüz tüketim çağında kitleleri etkilemek, bireylerle ürünler üzerinden iletişime 

geçmek metalara doğrudan ya da dolaylı olarak anlam yüklemekle mümkün görünmektedir. 

Ancak metalara yüklenen bu anlamlar ürünler üzerinde mitler yaratma sürecine doğru 

evrilmekte, reklam şirketleri kimi zaman eski efsanelerden beslenmekte kimi zaman ise yeni 

mitler yaratarak tüketiciyi etki altına almaya çalışmaktadır. Bu noktada Frankfurt Okulu 

üyelerinden Adorno ve Horkheimer bu durumun kültür endüstrisinin yarattığı bir sonuç 

olduğunu ve bireylerin popüler kültürün etkisi altında tutularak tüketim odaklı bir sürecin 

içine sokulduğunu belirtmektedirler (2010). Roland Barthes ise mitlerin ve mitolojik 

elementlerin sadece bir söylem olmadığını, mitlerin ve mitleştirmenin günümüz dünyasında 

imajlar aracılığıyla sinema, spor müsabakaları, TV showları ve fotoğrafçılıkta yoğun şekilde 

kullanıldığını belirtmekte ve bu mitleştirme sürecinin ilgili ürünü büyülü bir meta haline 

dönüştürebileceğini belirtmektedir (1979). 

Görüldüğü üzere mitlerden beslenme ya da yeni mitler yaratarak ürünlerin gücüne güç 

katma süreci oldukça başarılı bir reklamcılık stratejisidir. Bu noktada mitolojik öğelerden 

beslenerek zihnimize kazınan, ilgili marka imajını güçlendiren ya da ürünlerini daha farklı 

anlamlar yükleyen birçok firma olduğu söylenebilir. Örneğin Roma Mitolojisi’nde Victoria, 

Yunan Mitolojisi’nde ise Nike olarak bilinen zafer tanrıçası günümüzde çok önemli bir spor 

markanın ismidir. Ayrıca Yunan Mitolojisi’nde Titanlardan olan ve Zeus tarafından gök 
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kubbeyi sırtında taşımakla cezalandırılan Atlas karakteri, günümüzdeki oldukça önemli bir 

taşımacılık şirketinin ismidir (Öztürk, 2016). 

Bunun yanı sıra Poseidon ve Medusa’nın oğlu olduğu düşünülen ve kanatlı bir at 

olarak bilinen Pegasus’da çok önemli bir havayolu şirketinin adıdır (Erhat, 2015). Bunlara ek 

olarak ünlü kahve markası Starbucks ise ürün logosu olarak Yunan Mitolojisinde 

güzellikleriyle ve güzel sesleriyle denizcileri büyüleyen Siren adı verilen perileri 

kullanmaktadır (Öztürk, 2009). Son olarak ünlü araba lastik markası GoodYear’da logosunda 

kanatlı ayakkabı figürü kullanmaktadır. Bu figür Yunan Mitolojisindeki en hızlı tanrı olarak 

bilinen Hermes’in ayakkabılarını temsil etmektedir (Un, 2011). 

Yukarıda da belirtildiği gibi mitolojik öğeler reklamlarda ya da şirketlerin kendi 

anlamlarını güçlendirme ya da pekiştirme noktasında oldukça sık şekilde kullanılmaktadır. 

Özellikle sembolik bir etkileşim yaratılarak ortaya çıkartılan bu süreç sayesinde tüketicinin 

zihninde ilgili markanın imajına ve marka değerine dair daha net bir izlenim 

bırakabilmektedir. Bu çalışmada da iki Türk şirketi olan Vestel ve Casper’ın Yunan Mitolojisi 

içersinde değerlendirilen bazı öğeleri reklamlarında nasıl bir yaklaşımla izleyiciye sunduğu 

ortaya koyulacak, böylelikle Türk ekranlarında karşımıza çıkan bu iki reklamın farklı bir 

kültürün izdüşümleri ile nasıl yansıtıldığı ön plana çıkartılacaktır. 

Vestel ve Casper Reklamlarının Yunan Mitolojisi Özelinde  Göstergebilimsel 

Analizi 

Bu bölümde Yunan Mitolojisi içerisinde yer alan birçok öğenin Türk reklamlarında 

nasıl bir açıyla sunulduğuna dair bir incelemede bulunulacak böylelikle reklamlar içerisinde 

yer alan çeşitli semboller kültürel yaklaşımlar noktasında analiz edilerek reklamcılık mitoloji 

ilişkisine dair genel bir perspektif ortaya koyulacaktır. Bunun yanı sıra ilgili reklam 

analizlerinde çeşitli görsellerden yararlanılarak mitolojik göstergelerin reklam sunumlarında 

nasıl resmedildiği de ön plana çıkartılacaktır. 

Vestel “Gururla Yerli” Reklam Filminin Görüntüsel Anlatımı ve 

Göstergebilimsel Analizi 
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Görsel 1: http://www.212-studio.com/users/emre-dogru/gururla-yerli 

Reklam Linki: https://www.youtube.com/watch?v=vZ8gjaS9fv8 

İlgili reklam videosunda, Kenan İmirzalıoğlu, Vestel fabrikasına giderek ilgili 

markanın tanıtımını yapmaktadır. Bu noktada, İmirzalıoğlu, reklam boyunca Vestel’in yerli 

bir marka olmasına rağmen diğer dev markalarla aynı seviyeye ulaşmış olduğunu hatta 

onlardan da üstün olduğu vurgusunu yapmak adına izleyiciye çeşitli sorular sormakta, sorular 

sorarken sürekli olarak teknolojik anlamda gelişmişlikleri ile bilinen Almanya, İtalya, İsveç 

gibi ülkeleri örnekleyerek bir Türk malı olan Vestel’in teknoloji bağlamında gelişmiş bu 

önemli ülkeleri geçtiğine işaret etmektedir. Yine soru sorma yöntemiyle hem izleyiciyi ilgili 

marka hakkında düşündürmeyi amaçlamakta hem de Türk toplumunda yaygın olan “Başımıza 

icat çıkarma” ya da “Sen mi kurtaracaksın bu memleketi” gibi söylemleri vurgulayarak 

ülkemizdeki yenilikçi yaklaşımlara gem vurmak istenmesini eleştirmektedir. 
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Görsel 2: https://www.izlesene.com/video/vestel-gururla-yerli-reklam-filmi/8256492 

Vestel reklamı, ilk olarak Vestel fabrikasının da yer aldığı Manisa şehrinden bir 

görüntüyle başlamaktadır. İlk bölümde şehirde yoğun bulutlar ve koyu laciverte eşlik eden 

gök gürültüsü sesi, yağmurun başlayacağına işaret etmektedir. Ancak, bu noktada neredeyse 

reklam filminin tamamında atıfta bulunulan Yunan Mitolojisi figürleri ortaya çıkmaktadır. 

Öyle ki, Yunan Mitolojisi’nde, tanrıların ve insanların babası olarak bilinen Zeus aynı 

zamanda şimşek ve gök gürültüsü tanrısıdır (Erhat, 2015). Reklamın ilk sahnesi de 

şimşeklerin çaktığı bölüm ile başlamakta fonda ise gök gürültüsü sesi duyulmaktadır. Ayrıca 

Zeus tanrıların tanrısı olarak bilinmektedir, bu sebeple Zeus ile örtüşen kavramlar evrendeki 

en büyük güç ya da egemenlik sembolleri olarak yorumlanabilir (Ateş, 2012). Dolayısıyla bu 

sahne ile Zeus’un özdeşleştiği kavramlar arasında bir bağlantı kurmak mümkün 

olabilmektedir. 

Bu noktada, reklamın başlangıcındaki bu işaret, devasal fabrika alanı ve Vestel 

markasının teknoloji dünyasında gerçek anlamda bir güç sembolü olduğuna işaret etmekte 

hatta ona Tanrısal bir özellik atfetmektedir. Yine reklamın başlangıcında gökyüzündeki koyu 

lacivert renk ciddiyeti temsil etmekte reklam boyunca da yine olgun, ciddi ve güvenilir 

tavırlarıyla yer alan Kenan İmirzalıoğlu koyu lacivert takım elbise giymektedir. Bu da ilgili 

markanın yaptığı işi ciddiye aldığı vurgusunu seyirciye hissettirme amacı gütmüştür.  

Reklam filminde Kenan İmirzalıoğlu, ayağını fabrikaya atar atmaz gerçek anlamda 

teknolojinin son imkânlarından yararlanıldığı hissiyatı veren cihazlar ve makineler göze 

çarpmaktadır. Örneğin, üretim sürecinde robotların yer aldığı bölümde neredeyse hiç insan 

gücünden yararlanılmadığı vurgusu yapılmakta ve çağımızın en son teknolojik alt yapısının 

varlığı reklam filminde hissettirilmektedir. Ayrıca, filmde rol olan çalışanların büyük bölümü 

beyaz renkte koruyucu özel kıyafetler giymekte ve birçoğunun yüzünde maske 

bulunmaktadır. Bu da Vestel markasının, çalışanlarının güvenliğine ne derece önem verdiğini 

göstermektedir.  

Buna ek olarak, filmde rol olan çalışanların büyük bölümü beyaz renkte koruyucu özel 

kıyafetler giymekte ve birçoğunun yüzünde maske bulunmaktadır. Bu da Vestel markasının, 

çalışanlarının güvenliğine ne derece önem verdiğini göstermektedir. Daha önce de anlatıldığı 

üzere Yunan Mitolojisindeki Olymposlu 12 tanrıdan biri olan Hephaistos işçiliğin ve 

sanayinin tanrısıdır (Un, 2011). Burada işlenen reklam teması da tam olarak Hephaistos ile 
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özdeşleştirilebilir. Çünkü işçilik ve sanayi kavramları fabrika ve çalışanlar üzerinden 

betimlenmektedir. 

Reklam videosunda Vestel fabrikasının Avrupa’nın en büyük elektronik 

merkezlerinden biri olduğu vurgusu yapılırken kamera çekim teknikleriyle fabrikaya dair 

perspektif bir görsel açı verilerek fabrikanın büyüklüğü hatta ihtişamı anlatılmaya 

çalışılmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği üzere, ilgili videoda Yunan Mitolojisine dair Zeus 

figürü dışında Vestel’in akıllı telefonu olarak bilinen Venüs modeli yer almaktadır. Yunan 

Mitolojisinde güzellik, estetik ve aşk Tanrısı olarak bilinen Venüs (Afrodit) figürüyle, 

Vestel’in akıllı telefon teknolojisiyle estetiği bir araya getirerek uç bir noktaya ulaştığı 

gösterilmektedir.  

Bunun yanı sıra Yunan Mitolojisinde Athena bilgeliği, estetiği ve üretimi temsil eder 

(Estin ve Laporte, 2002). Bu bağlamda Vestel fabrikasının bir teknoloji ve üretim sahası oluşu 

Athena’nın özdeşleştiği anlamlarla da bağdaştırılabilir. Bu yaklaşımı pekiştirmek adına da 

markanın geçmişte de tasarım ödülleri aldığının gösterilmesi Vestel markasının teknolojik 

gelişmeleri estetik ve güzellik algısıyla harmanlama kaygısı taşıdığını simgelemektedir. 

Ayrıca, mitolojik yaklaşımdan farklı olarak Venüs gezeni Güneş’e en yakın ikinci gezegendir 

ve en sıcak gezegen olarak bilinir. Bu noktada Güneşe yakınlık ve ısı kavramlarıyla da 

Vestel’in güç bağlamında marka değeri vurgulanmaktadır. 

Reklam filminde ilgi çekici bir diğer sahnesi ise bir grup gencin konser verdiği ve 

diğer insanların dans ederek eğlendiği bölümdür. İlgili sahnede müzik enstrümanlarının 

yanında Vestel’in tablet bilgisayarları da vurgulanmakta ve bu cihazların müzikal anlamda 

nasıl bir katkı verdiği ortaya koyulmaktadır. Bahsi geçen kısım Yunan Mitolojisi bağlamında 

analiz edilecek olursa Yunan Mitolojisinde dans ve müzik ile özdeşleştirilen birçok öğe 

bulunduğu söylenebilir. Örneğin Yunan Mitolojisinin en zeki ve renkli karakterlerinden biri 

olan Hermes, müzik aletleri olan lir ve flütü icat etmiştir dolayısıyla Hermes Yunan 

Mitolojisinde sıklıkla müzikle özdeşleştirilir. Dahası Apollon ve çocukları Linos ve Orpheus 

müzik ve dansı temsil etmektedir (Erhat, 2015). Son olarak Terpiskhora da dans ve şiir 

tanrıçasıdır (Öztürk, 2009). Bu bilgiler ışığında ilgili sahne ele alınarak reklam filmiyle 

Yunan Mitolojisi arasında bir bağlantı kurabilmek mümkündür. 

OZKANTAR
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

243



Görsel 3: https://www.youtube.com/watch?v=1Tazke-npcI 

İlgili reklam filmi Vestel’in Vestel City ismini verdiği Manisa’daki fabrikasında ve 

İzmir yakınlarındaki Efes Antik Kenti’nde çekilmiştir (Hürriyet Web, 2018). Bu bilgiyle 

bağlantılı olarak reklam filminin mitolojik açıdan göze çarpan sahnelerinden biri de Türk 

mühendisin çocuklarla beraber olduğu Antik Yunanistan’dan kalma yerde geçen sahnedir. Bu 

sahne ve öncesindeki Antik Yunan görseli Yunan mitolojisiyle ilişkilendirilebilir. Çünkü 

Yunan Mitolojisi ve Antik Yunan Kültürü iç içe geçmiş iki kavram olarak bilinmektedir. 

Dahası, Antik Yunan Medeniyeti batı kültürünün temeli olarak kabul edildiği için Vestel 

markası bu tema ve yaklaşımı kullanarak Türk elektronik sektöründeki gelişmişliğin temeli 

hatta merkezi olduğunu ifade etmeye çalışmaktadır. Bu noktada mitolojik öğelerden beslenen 

bu reklam, gelişmiş Antik Yunan kültürü ile Türk teknolojisini bağdaştırmakta ve Türk 

mühendisliğinin ne derece ileri safhalara taşındığını vurgulamaktadır. 

Bunun yanı sıra görsel 3’de de görüldüğü üzere yaşları yedi sekiz civarında olan bir 

öğrenci grubunun ellerinde Vestel marka tabletlerle notlar tuttuğunu, gruba eşlik eden bir 

diğer kişinin ise aynı antik alanda Vestel marka telefonla fotoğraf çektiğini görmekteyiz. Bu 

görsel üzerinden Vestel’in geçmişin gelişmiş kültürlerinden biri olan Antik Yunan 

Medeniyetini geleceğin teknolojileri ile iç içe kullandığını söyleyebiliriz. Bir diğer deyişle 

Vestel geçmişi incelemek adına gelecek teknolojilerinden yararlanmaktadır. 

Gösterge Çözümlemesi: 

Göstergeler Gösteren Gösterilen 
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İnsan 
Kenan İmirzalıoğlu ve 

Vestel Çalışanları 

İleri Teknoloji (Athena-
Üretim ve Estetik 

Tanrısı/Zeus (Tanrıların 
tanrısı olarak üstün 

teknoloji) 

Mekan Vestel Fabrikası Sanayi ve İşçilik/İşçilik 
Tanrısı Hephaistos 

Nesne 
Telefon,Beyaz Eşya 
Modelleri, Telefon, 

Tablet PC,TV 

İleri Teknoloji ve Estetik 
(Aphrodite-Venüs) 

Doğa Gökyüzü, Şimşek, Gök 
gürültüsü 

Mitolojik Öğeler (Zeus, 
Aphrodite) 

Zemin 

Fabrika Zemini   
(Vestelcity) 

Gelişmiş teknoloji, 

Antik Kent 

Geçmişin gelecekle 
buluşma noktası (Vestel 

ürünleri vasıtasıyla) 

Görüldüğü üzere, ilk gösterge olan insan göstergesi bir anlatıcı olarak kullanılarak 

ilgili markanın sözsel anlatımı yapılmış ve bunların görsellerle paralel ilerlemesi sağlanarak 

bir uyum yakalanmıştır. İkinci gösterge olan mekân kavramı Vestel fabrikası üzerinden 

anlatılmış ve ilgili şirketin fabrika görüntüleriyle teknolojik ilerleme anlatımı yapılmaya 

çalışılmıştır. 

Üçüncü gösterge olarak nesneler reklamın birçok yerinde yer almaktadır. Bu noktada, 

nesneler Vestel’in ürün estetiğini görsel açıdan ön plana çıkararak izleyicilerin ürünlere olan 

ilgisini arttırmasını sağlamaktadır. 4. gösterge olan doğa teması ise reklamın başında verilerek 

ciddiyet ve iktidar kavramlarını mitolojik atıflarla beraber vermeye çalışmış ve Vestel’in 

imajıyla bu kavramlar özdeşleştirilmiştir. Görüldüğü üzere Yunan Mitolojisi ilgili markanın 

ürün gamında yer alan nesnelere güçlü anlamlar yüklemek, onların insanların zihninde 

dayanıklı, güçlü ve statü sağlayıcı olduklarını göstermek için kullanılmaktadır. 

Dizisel ve Dizimsel Çözümleme/Karşıtlıklar: 
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Bu bölümde ise reklamdaki karşıtlıklar ve bu karşıtlıkların reklama kattığı anlam 

incelenmiştir. Reklamdaki zıtlıklardan bazıları şunlardır; Yerli-Yabancı, Güçlü- Güçsüz, İleri 

Teknoloji-Geri Kalmışlık, Güzel-Çirkin, Eski-Yeni, Geleneksel- Yenilikçi, Antik Çağ-

Teknoloji Çağı, Geçmiş-Gelecek. 

Yukarıda yer alan bu karşıtlıklar, kişilerin zihninde bir karşılaştırma ve çağrışım 

duygusu uyandırdığı için hem Vestel’in olumlu yönleri daha fazla belirginleştirmekte hem de 

izleyiciler ya da tüketiciler markayı diğer elektronik firmalarıyla kıyaslayarak zihinlerinde 

Vestel markasına dair daha somut bir fikir elde etmektedir. Bir yandan da Vestel markası güç, 

iktidar, yenilmezlik, güzellik, zarafet gibi kavramlarla özdeşleştirilen Yunan Mitolojisindeki 

bazı tanrı ya da tanrıçalara ait nitelikleri reklam filminin görsellerinde barındırarak ilgili 

reklamın izleyicilerin zihninde çok daha güçlü bir etki yaratmasını sağlamaktadır. 

Metafor/Metonomi Kullanımı: 

Metafor yani eğretileme bilinmeyen bir kavramı bilinen bir aracın özelliklerine benzetme 

yöntemiyle ifade etmektir. Metonomi yani düzdeğişmece ise bütünün küçük bir bölümünün 

bütünü temsil etmesidir (Elden ve diğ, 2005). Buna göre ilgili reklamda Venüs tanrıçası 

bizlere güzelliği ve estetiği çağrıştıran bir metafordur.  Vestel’in üstün teknolojilerini 

barındıran fabrikası Vestelcity ise ileri teknolojinin ve gelişmişliğin düzdeğişmecesidir. 

Kodlar: 

Kodlar toplumsal geleneklerin ve kültürlerin bir sonucu olarak meydana gelir ve geçmişten 

günümüze uzanan kavramsal ortaklıkları çağrıştırır. Bu noktada birçok kod türü olduğunu 

belirtebiliriz. Örneğin davranış kodları ve fiziksel (dış görünüş) kodları içinde barındıran 

sosyal kodlar, matematiksel yaklaşımları ve sanatsal kavramları kapsayan metinsel kodlar ve 

yorumlama kodları iletişim ve kültürel çalışmalar bağlamında ele alınabilecek kodlardan 

bazılarıdır (Elden, 2009). Bu bilgiler ışığında geçmişten günümüze kişilerde ortak anlamlar 

çağrıştıran kodlar bağlamında ilgili reklam filminde bazı örnekler olduğunu söyleyebiliriz. 

Örneğin güzelliğin ve estetiğin geçmişten günümüze Venüs yani Aphrodite tanrıçası ile 

bağdaştırılması ve ilgili reklamda da Vestel’in cep telefonu modellerinden birine Venüs 

ismini koyması buna verilebilecek örneklerden biridir.  

Slogan: 
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Vestel bu reklam filminde “Gururla Yerli” sloganını kullanmaktadır. Burada amaç Vestel’in 

yurt dışındaki diğer teknoloji markaları ile yarışabilir düzeye ulaştığını vurgulamaktır. Ayrıca 

bu slogan içerisinde barındırdığı milliyetçi söylemle de Türk müşterilerle duygusal bir bağ 

kurma amacı taşımaktadır. İlgili sloganda mitolojik bir gönderme bulunmamaktadır. 

Hedef Kitle: 

Reklam filmi teknoloji ile ilgilenen hemen herkesi kendine hedef kitle olarak seçmektedir. 

Ancak reklam filminde elinde tablet bilgisayar tutan çocuklar ve konserde eğlenen gençler 

teknolojiyi algılama ve tüketme konusunda daha belirgin bir hedef kitle olarak gösterilebilir. 

Casper Nirvana F Serisi Reklam Filminin Görüntüsel Anlatımı ve 

Göstergebilimsel Analizi 

Görsel 4: https://www.youtube.com/watch?v=3cxbQyd9Lb8 

Reklam Linki: https://www.youtube.com/watch?v=cRBHaturRz0&t=76s 

İlgili reklam filmi Casper’ın dizüstü bilgisayar modeli olan Nirvana F serisini 

tanıtmaktadır. Reklamın başından sonuna kadar vurgulanan ana tema Nirvana F modelinin 

yüksek teknolojik kapasiteye sahip bir cihaz olduğudur. Bu noktada “F” harfi yüksek 

ihtimalle İngilizcedeki “force” (Kuvvet) kelimesiyle özdeşleştirilmekte böylece ilgili reklam 

filmini izleyen kişilerde Casper’ın bu cihazının performans odaklı, birden çok işlevi hızlı bir 

şekilde yerine getirebilen bir aygıt olduğunu düşündürtmektedir.  

Bunun yanı sıra Casper Nirvana F serisi reklam filmi baştan sona birçok mitolojik 

öğeyi içersinde barındırmaktadır. Örneğin Yunan Mitolojisinden bağımsız olarak Nirvana 

kelimesi Budist Mitoloji’de en büyük mutluluk noktası olarak bilinmektedir (Öztürk, 2016). 

Görüldüğü üzere Nirvana F serisi marka noktasında oldukça iddialı bir isim tercihinde 
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bulunmuş ve mitolojik bir gönderme ile kendi markasını kültürel bir sembol ile 

özdeşleştirerek güçlendirmeye çalışmıştır. 

Görsel  5: https://vimeo.com/channels/yigithepsev/219105330 

Nirvana F serisi reklam filmi Yunan Mitolojisi bağlamında da birçok sembolü 

içerisinde barındırmaktadır. Yunan Mitolojisi’nde birçok hayvan figürü sıklıkla bir tanrı ya da 

tanrıçanın simgesi ile betimlenmektedir. Bu noktada, reklam filmi görsel beşte de gösterildiği 

gibi ilk olarak bir aslan figürü ile başlamaktadır. Sarı gözlü ve antik bir yapıda betimlenen 

aslan Yunan Mitolojisi’nde güç ve kahramanlık sembolü olarak bilinen Heracles yani 

Hercules ile özdeşleştirilmektedir. Bu noktada Nirvana F serisi içerisinde “Force” kelimesi ile 

ifade edilen kuvvet kavramı mitolojik bir öğe olan ve yine gücü temsil eden aslan simgesiyle 

pekiştirilmektedir.  

Görsel 6: https://www.behance.net/gallery/53419941/CASPER-NIRVANA-F-SERISI 

Daha sonrasında ise karşımıza başka hayvan figürleri çıkmaktadır. İlgili reklamda da 

şaha kalkmış bir at ardından da tüm gücü ve enerjisiyle koşan bir boğanın yer aldığı sahneden 

sonra en son olarak bir kartal figürü ortaya çıkmaktadır. Bu noktada at figürü Yunan 
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Mitolojisi’nde birçok figür ile özdeşleştirilebilir. Örneğin Anemoi yani rüzgâr tanrıları olarak 

bilinen Eurus, Notus, Boreas ve Zephyrus kardeşler Yunan Mitolojisinde at simgesiyle temsil 

edilmektedir (Buxton, 2016). Ayrıca denizler ve atlar tanrısı Poseidon da sıklıkla at temsili ile 

karşımıza çıkmaktadır (Temür, 2016). Bu nedenle Casper’ın bu reklam filminde yer alan at 

figürü Yunan Mitolojisi içersinde karşımıza çıkan at figürleriyle örtüşmektedir. Bunun dışında 

şaha kalkmış at figürü mitolojik bir sembolün ötesinde Nirvana F serisinin güç ve performans 

temasını da temsil etmektedir. 

Bir diğer figür ise boğa figürüdür. Boğa figürü Yunan Mitolojisi’nde sıklıkla tanrıların 

tanrısı olarak bilinen Zeus ile özdeşleştirilmiştir. Hikâyeye göre ölümlü bir kız olan Europa’ya 

âşık olan Zeus boğa kılığına girerek Europa’ya yaklaşır ve onunla ilişkiye girer. Sonrasında 

Zeus ve Europa’nın Minos, Sarpedon ve Rhadamanthys isimli çocukları olur (Şatana, 2009). 

Bu hikâye ışığında boğa figürü Yunan Mitolojisinde doğrudan Zeus’u çağrıştırmaktadır. 

Ayrıca Mısır ve Mezopotamya Mitolojileri’nde de boğa kutsal bir güç olarak görülmekte ve 

güç ve üremeyi temsil etmektedir (Bayat, 2007). Görüldüğü üzere Casper Nirvana reklamında 

da boğa figürü iktidarı, gücü ve yenilmezliği temsil etmektedir. Dolayısıyla Yunan 

Mitolojisi’ndeki Zeus öğesiyle ilgili reklam birebir örtüşmektedir. 

Son olarak karşımıza kartal figürü çıkmaktadır. Yunan Mitolojisinde kartal figürü tıpkı 

boğa figüründe olduğu gibi yine Zeus ile örtüştürülmektedir. Ayrıca kartal figürü Türk 

Mitolojisi’nde ve Hristiyanlık’da da önemli figürlerdir. Türk Mitolojisinde çift başlı kartal 

figürü yaygın bir figürdür ve bu kavram yiğitlik ve cesaretle bağdaştırılır. Ayrıca Türk 

Mitolojisine göre kartal figürü göğün en üstünde yer alır ve göğün korunması kartala aittir, bu 

nedenle kartal figürü tanrısal bir sembol olarak kabul edilir (Ergin, 1995). Hristiyanlık’da 

İsa’nın göğe yükseliş süreci kartalla ilişkilendirilmektedir (Grimal, 1997). Görüldüğü üzere 

kartal diğer hayvan figürlerinde olduğu gibi yine gücü temsil etmektedir. 

Casper Nirvana F Serisi reklam filminde hem aslan figürü hem de diğer hayvan 

figürleri görsellerde de görüldüğü üzere metal gövdelerden oluşan, içerisinde enerji 

akımlarının dolandığı zırhlar ile betimlenmektedir. Ayrıca her üç hayvanın da üzerinde led 

ışıklandırmalar bulunmakta ve gövdelerinde Casper yazısı yazmaktadır. Reklam boyunca gri 

bir alanda büyük bir hız ve enerjiyle koşan hayvanlar en sonunda birbirlerine çarparak büyük 

bir enerji topuna dönüşmektedir. Bunun sonucunda ise Nirvana F modeli ortaya çıkmaktadır. 

Bir diğer deyişle birden fazla farklı güç kaynağının birleşmesi bu cihazın oluşmasını 

sağlamaktadır. 
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Gösterge Çözümlemesi: 

Göstergeler Gösteren Gösterilen 

Hayvanlar 

Aslan, Boğa, At, 
Kartal(Mitolojik Atıflar-

Heraclus-Poseidon-
Anemio-Zeus) 

Performans odaklı teknoloji, 
Güç (Mitolojik tanrılar 

aracılığıyla) 

Mekan Gri bir Alan Silikon Vadisi, Teknoloji 
Alanı 

Nesne Casper Nirvana F Serisi 
Laptop 

İleri Teknoloji, Performans, 
Güç (Zeus-Tanrıların tanrısı, 

en büyük güç olarak 
betimlenmektedir) 

Doğa Gökyüzü Mitolojik Öğeler (Zeus-
Gökyüzü tanrısı) 

Yukarıdaki çizelgede de görülebileceği üzere göstergeler çeşitli hayvan figürlerinden 

oluşmakta ve her bir figür Yunan Mitolojisi içerisinde bir kavrama ya da tanrıya denk 

gelmektedir. Böylelikle Casper şirketi bu mitolojik ve tanrısal öğeler sayesinde yeni ürünü 

olan Nirvana F serisine yeni bir anlam yüklemiş ve ilgili ürünün sahip olduğu üstün teknoloji 

sembolik görseller üzerinden vurgulanmıştır. İlgili reklam filminde kullanılan mekân ise 

önemli bir diğer göstergedir. Dijital bir dünyanın varlığını sembolize eden mekân 

reklamlardaki hayvanları bir tür silikon vadisinde gibi resmetmektedir. Üçüncü gösterge ise 

tanıtımı yapılan cihazın ta kendisidir. Reklam boyunca performans vurgusu yapılan cihaz 

mitolojik öğelerin desteğiyle güç ve kuvvet kavramlarıyla özdeşleştirilmektedir. Son gösterge 

olan koyu gri gökyüzü de tıpkı kartal ve boğa figürlerinde olduğu gibi Zeus’u 

çağrıştırmaktadır. 

Dizisel ve Dizimsel Çözümleme/Karşıtlıklar: 

Reklam filmi kendi içersinde birçok karşıtlığı barındırmaktadır. Eski-Yeni, Güçlü-

Güçsüz, Teknoloji-Geri kalmışlık, Teknoloji Çağı-Antik Çağ gibi kavramlar reklam içersinde 

geçen bazı tezatlıklardır. İlgili görselleri izleyen tüketiciler bu kavramlar aracılığıyla F serisi 

dizüstü bilgisayarı diğer cihazlarla kıyaslayabilmekte ve bu karşıtlıklar sayesinde zihinlerinde 

daha somut bir imaj yaratabilmektedirler. Görüldüğü üzere Casper birçoğu Yunan 
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Mitolojisine ait çeşitli öğeler kullanarak yeni cihazı Nirvana F serisini farklı bir perspektifle 

tüketicinin beğenisine sunmuştur. Bu noktada güç ve iktidar odaklı tanrıların reklam boyunca 

belirgin ölçüde kullanımı da Casper’ın marka değerini güçlendirmek isteği ile 

bağdaştırılabilir. 

Metafor/Metonomi Kullanımı: 

Casper’ın bu reklam filminde kullandığı at, kartal ve boğa figürleri hız ve gücü sembolize 

eden metafor örnekleridir. Casper Laptop ise hız, performans ve ileri teknolojinin 

metonomisidir. 

Kodlar: 

Bu reklamda kullanılan hayvan figürlerinin tamamı hız ve güç ile bağdaştırılabilecek 

canlılardır. Dolayısıyla bu canlılar geçmişten günümüze birer kültürel kod olarak kafamızda 

ortak anlamlara atıfta bulunmaktadırlar. 

Slogan: 

Casper, Nirvana F serisi cihazını tanıtırken “Performansın Yeni Formu” sloganını 

kullanmaktadır. Burada yeni ve performans kelimeleri PC’nin güç ve modern özelliklere 

sahip olduğunu vurgulamak amaçlı kullanılan iki kelime olarak ifade edilebilir. Slogan 

noktasında Yunan Mitolojisine dair bir gönderme bulunmamaktadır. 

Hedef Kitle: 

Bu reklamda Casper Nirvana bilgisayarının güçlü ve hızlı bir cihaz olduğu vurgulanmaktadır. 

Bu noktada bu PC aynı anda birden çok işlemi yapmak isteyen iş insanları ve büyük RAM ve 

işlemci gerektiren oyunlar oynayan bireyleri hedeflemektedir.  

Genel Değerlendirme ve Sonuç 

Reklamcılığın amaçları arasında maksimum tüketiciye ulaşmak ve tüketiciyle ürün 

arasında güçlü bağlar kurmak, ilgili ürünün tanıtımını yapmak, marka değerini yükseltmek 

gibi temel hedefler olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreçte reklam şirketleri ve firma 

sahipleri pazar paylarını arttırmak için birçok reklam stratejisi takip etmekte, yeni yöntemlerle 

müşteriye ulaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak yaşadığımız tüketim ve teknoloji çağı içersinde 

fark edilebilir olmak eskiye oranla çok daha zor bir hal almaktadır.  
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Hem birçok şirketin kurulması hem de müşterilerin sosyal medya gibi mecraların da 

etkisiyle daha bilinçli hale gelmesi sonucu tüketiciyi ikna etmek artık daha fazla emek ve 

taktik gerektirmektedir (Rubio-Hernández, 2011). Bu bağlamda müşterilerin bilinçaltında 

barındırdığı bazı kültürel kodları harekete geçirmek ikna sürecinde fark yaratabilmenin önünü 

açabilmektedir. Örneğin toplumsal geleneklere dair yapılan duygusal açılımlar ya da 

milliyetçi yaklaşımlar bu süreçte müşterilerin duygusal anlamda etkilenmesini 

sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra mitolojik sembollerin kullanımı da reklamcılık 

sektöründe müşteriyle ürün arasında güçlü bir bağ kurmanın ve şirketin marka imajını 

güçlendirmenin ya da pekiştirmenin etkin yöntemlerinden biri olarak ifade edilebilir. 

Mitoloji içersinde kahramanlık hikâyeleri, doğaüstü güçler, fantastik öyküler 

barındıran bir yapıdır. Dolayısıyla mitoloji içersinde tanrılar, tanrıçalar, yarı tanrılar, 

olağanüstü yaratıklar gibi kavramları barındırmaktadır. Neredeyse tüm mitolojilerde bahsi 

geçen öğeler gücü, başarıyı, ölümsüzlüğü ya da dayanıklılığı sembolize etmekte ya da 

çağrıştırmaktadır. Dolayısıyla reklam şirketleri için mitolojik öğelerle kendi ürünleri arasında 

bir ilişki kurmak tüketicinin zihninde güçlü ve kalıcı mesajlar bırakmak noktasında oldukça 

başarılı bir reklam stratejisi olarak düşünülebilir. 

Yukarıdaki söylemler ışığında günümüz tüketim evreninin en önemli taşıyıcılarından 

biri olan reklamcılık kavramının Yunan Mitolojisi ile nasıl ilişkilendirildiğini inceleyen bu 

çalışmada, mitolojinin kültürel bir etkileşim aracı olarak semboller üzerinden nasıl günümüze 

ulaştığı Türk reklamları üzerinden açıklanmıştır. İlgili çalışmanın analiz sürecinde Yunan 

Mitolojisinin üçüncü kuşak tanrıları olan Olympos’lu 12 Tanrı ön plana çıkartılmış, bunun 

yanı sıra popüler kültür aracılığıyla karşımıza sık çıkan diğer mitolojik öğelere de atıfta 

bulunulmuştur.  

Vestel ve Casper markalarının reklamlarının incelendiği çalışmada, çeşitli mitoloji 

temelli kavramların görseller aracılığı ile bizlere nasıl sunulduğu ve ilgili markaların bu 

imajlar sayesinde ne gibi farklar yarattığı üzerinde durulmuş bunun yanı sıra kültürel 

sembollerin Türk reklamlarında nasıl tasvir edildiği göstergebilimsel bir yaklaşımla 

incelenmiştir. Kısaca, marka değerini pekiştirmek ve ürünleri geçmişten günümüze ulaşan 

mitoloji odaklı kültürel dokularla müşteriye ulaştırmak, günümüz imajlar dünyasında oldukça 

başarılı bir pazarlama ve reklamcılık stratejisi olarak ifade edilebilir.  
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Özet 

Yeni ırkçılık kültürel farklılıkları temel alarak gerçekleşen ayrımcı pratiklerdir. 
Çalışma, yeni ırkçılığı oluşturan etmenlerden biri olan cinsiyetçilik üzerinde 
durmaktadır. Göçmen kadınlara yönelik ayrımcılığı yeni ırkçılık üzerinden medya 
çerçevesinde tartışmak bu çalışmanın çabasını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
ulusal ve yerel medyanın haber siteleri üzerinden göçmen kadınlara yönelik gerçekleşen 
ırkçı yaklaşımlara ilişkin haberler söylem analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Irkçılık, Yeni Irkçılık, Cinsiyetçilik, Göçmen Kadınlar, 

Söylem 

Investigation of the Concept of “New Racism” Towards Immigrant Women in the 

Media 

Abstract 

New racism is discriminatory practices based on cultural differences. The study focuses 
on sexism, one of the factors that constitute racism. It is the objective of this study to 
discuss the discrimination against immigrant women in the context of new racism. For 
this purpose, news about the racist approaches towards migrant women through news 
sites of national and local media has been examined with discourse analysis method. 

Key Words: Media, Racism, New-Racism, Sexism, İmmigrant Women, Discourse 

Giriş 

Günümüz dünyası geçirdiği süreçlerle yeni bir düzen içine girmiş ve modern 

insanın oluşturduğu söylem biçimleri de bu yeniliğe ayak uydurmuştur. Irkçılık yeni bir 

kavram olmamakla birlikte yaşanan süreçlerle değişime uğrayarak "yeni ırkçılık" adını 

almıştır. Klasik ırkçılık, biyolojik veya fiziksel özellikleri sebebiyle kendinden farklı 

OZTURK
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

255Makale Gönderim Tarihi:30.12.2018 
Makale Kabul Tarihi:30.01.2019



gördüğü ırkı ötekileştirerek insanlar arasındaki eşitliği yok saymaktadır. Klasik 

ırkçılığın biyolojik ve fiziksel özellikler üzerinden oluşturduğu ayrımcı yaklaşımlar 

zaman içerisinde varlığını korumuş ve bununla birlikte kendini dönüştürerek kültürel 

özelliklerin etkili olduğu yeni bir ırkçılık modelini doğurmuştur. Avrupa tarihine yön 

veren coğrafi keşifler yoluyla karşılaşan topluluklar, birbirlerini ırk kategorilerine 

ayırarak ötekileştirmiştir. Keşifler yoluyla oluşturulan kolonilerin sömürgeciliği ve köle 

ticaretini beraberinde getirmesi ırkçılığı daha çok kuvvetlendirmiştir. Köleliğin 

kaldırılmasıyla birlikte yaşanan bağımsızlık hareketlerinin milliyetçiliği alevlendirmesi 

ve “öteki”nin sınırlarını keskin bir biçimde belirten milliyetçi söylemlerin etkisiyle ırka 

dair söylemler güçlenmiştir (Smedley, 1992). 

19. yy’a gelindiğinde ise ırkçılık üzerine yapılan bilimsel çalışmalar yaygınlık kazanmış

ve bu çalışmalardaki teoriler "bilimsel ırkçılık" olarak nitelendirilmiştir. Bu teoriye göre

ırklar, insanları fiziksel ya da zihinsel özellikleri üzerinden biyolojik olarak

sınıflandırmıştır (Yılmaz, 2008: 16).

Avrupalı devletler yapılan bilimsel çalışmaları, oluşturdukları yeni sömürge 

düzenini haklı çıkarmaya yönelik kullanmışlardır. Irkçılığın önemli isimlerinden 

Gobineau'nun öne sürdüğü ırk kategorisine göre, beyazlar her açıdan üstün bir ırk olarak 

nitelendirilmekte, siyahlar ise hayvanlara benzetilerek, ahlaksız, kapasitesiz oldukları 

şeklinde olumsuz ifadelerle nitelendirilmektedir.  Bu düşünce şekli beyaz üstünlüğü 

düşüncesinin bütün dünyaya yayılmasına ve Hitler, Ku-Klux-Klan gibi ırkçı grupların 

etkilenmesine sebep olmuştur (Giddens, 2008: 533). 

Küreselleşme ve gelişen teknoloji zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırarak 

kültürlerarası etkileşimi hızlandırmıştır. Göç hareketleri, iletişim olanakları artarken 

küreselleşen dünya, toplumları belirleyen ya da birbirinden ayıran özellikleri ortadan 

kaldırmış ancak, bu durum yeni bir ötekileştirme şeklini meydana getirmiştir. Özellikle 

üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanların, toplumun kültürüne uyum 

sağlayamayacakları ve var olan kimliği bozup ulusal bütünlüğe zarar verecekleri 

düşüncesi, bu ülkelerden gelen insanların tehdit olarak algılanmasına yol açmaktadır. 

Farklı dillere, dinlere ve kültürel yapılara sahip olan toplulukların bir arada yaşama 

deneyimleri bilinen klasik ırkçılığı dönüştürerek "yeni ırkçılık" kavramını doğurmuştur. 

Yeni ırkçılık, “öteki” kavramını genişleterek "biz"in dışında kalan unsurların 

bütününü bu kavramda toplamaktadır. 
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 Irkçılığın üretilmesinde söylem önemli bir rol üstlenmektedir. Çünkü etnik 

gruplar, göçmenler kısacası yabancı görülenlerle ilgili düşünceler dilin kullanımıyla 

aktarılmaktadır. Medya ise ürettiği söylemlerle kitle bilincini etkilemesi nedeniyle 

oldukça önemli bir taşıyıcıdır. Medya metinlerinde üretilen önyargılı ve ayrımcı 

söylemler gündelik hayatımıza etki ederek izleyici üzerinde ırkçı yaklaşımlara sebep 

olabilmektedir (Lilleker, 2013: 225). 

Geçmişten bugüne teknolojinin ilerleyerek çeşitli medya araçlarının ortaya 

çıkmasıyla ırkçılığı üretme ve yayma şekilleri değişmiş ancak ırkçılık kalıcılığını 

korumuştur. Yeni ırkçılığın üretilmesinde ve yayılmasında en etkili araç olan medya 

“öteki kimdir?” sorusunun yanıtını vererek “öteki” kimliğini inşa eden özellikleri 

belirlemektedir.  Bu çalışma, ülkemize savaş, yaşam koşulları gibi politik ya da 

ekonomik sebepler yüzünden göç etmiş yabancı uyruklu kadınlara yönelik yeni ırkçı 

söylemlerin medyada nasıl yer aldığını, ırkçılığın bilimsel olarak dayandığı nedenleri 

kaybetmiş olmasına rağmen günümüzde varlığını sürdürüyor olmasındaki çelişkilerin 

nedenlerinin neler olabileceğini ve söylemlere yaslanan yeni ırkçılığın nasıl bir kültür 

üretiyor olduğunu anlamaya çalışılacaktır. Bu amaçlar doğrultusunda yeni ırkçılığın 

medya aracılığıyla yeniden üretildiğini varsayan bu çalışmada Van Dijk’ın söylem 

analizi yöntemine dayanarak beş örnek olay üzerinden yeni ırkçılığın medyada üretilme 

şekli incelenmeye çalışılacaktır.  

Modern Zamanlarda Yeni Irkçılık 

Irkçılık, nefret, soykırım, yabancı düşmanlığı gibi tüm ayrımcılık biçimlerini 

önceleyen süreç “ötekileştirme” ile başlar.“Öteki” fiziksel, dilsel, kültürel özellikleri 

temel alarak “ben” ya da “biz” olanın dışında kalanlara yönelik ayrımcı düşünce ve 

davranışlar olarak tanımlanabilir. Ötekileştirmenin temelini oluşturan ayrıştırma ilk 

olarak "biz"i kurmakta ve biz"in dışında kalan kimliklerden “öteki” olanı 

belirlemektedir. Ötekileştirme süreci ise farklılıkları ayrıştırırken diğer taraftan yeni 

kimlikler yaratır. Tekeli'ye (1996:105) göre, “öteki”nin yaratılması toplumsal bir süreçte 

gerçekleşir. Ötekileştirilen gruba yönelik olumsuz yüklemeler önyargılar neticesinde 

oluşturulur. Böylelikle toplumsal çoğunluğu oluşturan grup, farklı olan “öteki” gruba 

karşı toplumsal önyargılarını kurgular.  “Öteki”yi yaratan düşünce ise doğuştan var 

olamayacağı için “öteki”ye yönelik duygu ve düşünce yapısı öğrenilerek 

kazanılmaktadır.  Bu öğrenme süreci ise aile içerisinde, okulda, toplumsal ilişkilerde ya 
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da medya aracılığıyla gerçekleşir. Bu alanlarda kullanılan dil ve ifade biçimleri “biz” 

kimliğini öğretirken aynı zamanda “öteki”yi de öğretmektedir. 

“Biz” ve “öteki” karşıtlığını toplumsal zemine yayarak olağanlaştıran araç ise 

dildir (Parlak, 2015: 26-27).  Dil pratiği ile inşa edilen düşünce ve ideolojiler, 

topluluklar arasındaki ilişkiler, eşitsizlikler, temsiller söylemler yoluyla anlam kazanır. 

Bir toplumun söylemsel yapısını incelemek o toplumun ideolojisini, zihinsel yapısını ve 

aidiyet ilişkilerini anlamamızı sağlamaktadır.  

Baskın kimliğin tehdit altında olan parçası, “öteki” görülen kimliğin özelliği 

olarak inşa edilir. Öyle ki olumsuz kalıpyargıların kaynağı olarak hedef gösterilen 

“öteki” toplumsal düzenden uzak tutulur ve yalnızlaştırılır. Kalıpyargıların grubun 

bütününe yönelik oluşturulması ise, ötekileştirilen kişinin kimliğini tanımaya gerek 

duymadan onu en baştan damgalar ve dışlar. Diğer taraftan “öteki” ise bu duruma 

direnişle karşılık vermektedir. Bu sebeple suçun, barbarlığın, terörün, kısacası her türlü 

tehdidin sahibi olarak görülürler (Parlak, 2015: 44).  

Ulus-devletlerin milli kimlik yaratma süreci, ortak bir dil, kültür, gelenek gibi 

etkenlerle inşa edilir.  Bu kimliğin oluşturulmasıyla toplum homojenleştirilerek yani 

farklılıklardan kurtarılarak toplumsal bir bütünlük sağlanmaktadır. Ancak küreselleşme 

ile birlikte homojenliğin sürdürülmesi oldukça zordur. Bu nedenle, belirsizleşen sınırlar 

pek çok farklı kimliğin buluşmasını sağlamış ancak, ulus devlet sisteminin bu farklılığı 

reddeden yapısı ırkçılığı güçlendirmiştir. Dolayısıyla ırkçı bir düşüncenin oluşmasının 

ön koşulu “öteki”nin varlığı ile gerçekleşmektedir. “Biz” ve “öteki”nin paradoksal 

ilişkisinden yola çıkarak dışlama ve yok etme düşüncesiyle güçlenen ırkçılık her daim 

“öteki”ye ihtiyaç duymaktadır.   

Irkçılık, insanlar arasındaki biyolojik ya da fiziksel farklılıklara sığınarak 

toplumdaki eşitsizliği oluşturur ve bu eşitsizliği yeniden üreterek devamlılığını sağlar. 

El- Kasım'a (1982: 11) göre, insanlar arsındaki eşitsizliğe dayanan ırk ayrımının niteliği 

onun “keyfi” olmasıdır. Yalnızca etnik bir gruba ya da farklı bir ırka mensup olan 

bireylerin diğer özelliklerine bakılmaksızın onları nesnel bir değerlendirmenin dışında 

bırakarak ayrıştırır.  

Irkçılığın üretilmesinde ve yayılmasında ırkçı grupların, kuramların büyük bir 

etkisi vardır fakat, ırkçılığı oluşturmak ya da önyargıları geliştirmek için yalnızca 

egemen bir gücün söylemde bulunması gerekmez. Çünkü günlük hayat içerisinde de 
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ırkçılık hızlı bir biçimde üretilir ve yayılır.  Dilimize yerleşen ırkçı ifadeler, şakalar, 

deyimler, söylemler bir süre sonra olağanlaşmakta ve hayatın içerisine yerleşen bu 

pratikler ırkçılığın normal bir düşünce olarak kabul edilmesini sağlamaktadır. Irkçılığın 

sıradan bir hal aldığını belirten Dijk, ırkçılığın ifade bulduğu şaka, hakaret türü 

yaklaşımların egemen grubun dikkatini çekmediğini ancak daha fazla aşırılığa 

gidildiğinde farkına varıldığını belirtir (Dijk, 2003: 52). 

Irkçılığın gelişimi ve varlığının idame etmesinde ise üç temel sebepten söz 

edilebilir. İlk olarak, ırk bilimi üzerinde yapılan çalışmalar kavramı yaygınlaştırarak pek 

çok ırkçı grubun oluşmasına yol açmıştır.  Diğer sebep, Avrupalıların kendilerini üstün 

görerek siyahları aşağılamaları ve sömürü düzeni içerisinde ilişki kurmalarıdır. Üçüncü 

sebep ise, göçmenlerin hakim olan ulusun refah düzeyine erişebileceklerine dair 

duyulan korkudur. Ancak göçmen işçilerin hakim ulusun yapmayı istemedikleri işleri 

tamamlıyor olmaları aslında göçmenlerin birtakım eksiklikleri kapatarak ülke 

ekonomisine katkıda bulunduklarını göstermektedir (Giddens, 2008: 541). 

Ötekileştirmenin zeminini kurduğu klasik ırkçılığın yeni ırkçılığa evrilmesi ise 

belli dönüşümler sonucunda gerçekleşmiştir. İlk kez Barker (1981)’in kullandığı “yeni 

ırkçılık” kavramı, etnik köken, kültür, din, dil gibi özelliklerin ırksallaştırılarak farkların 

keskin sınırlarla çizildiği, “öteki” görülen gruba yönelik ayrımcı yaklaşımlar olarak 

ifade edilebilir. Balibar günümüzün yeni ırkçılığını şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Yeni-ırkçılık, "sömürgelikten kurtuluş" çağına, eski sömürgelerle eski 

metropoller arasındaki nüfus hareketlerinin tersine çevrilişi, insanlığın tek bir 

siyasal alan içinde parçalanışı çağına ait bir ırkçılıktır. Bizde göç karmaşığını 

merkez alan günümüz ırkçılığı ideolojik olarak, Fransa dışında, özellikle de 

Anglosakson ülkelerde çoktan beridir gelişmiş olan bir "ırksız ırkçılık" çerçevesi 

içinde yer alır: Baskın temanın biyolojik soyaçekim değil, kültürel farklılıkların 

aşılamazlığı olduğu bir ırkçılık; ilk bakışta bazı grup ya da halkların diğerlerine 

üstünlüğünü değil, "sadece" sınırların kaldırılmasının sakıncasını, hayat 

tarzlarının ve geleneklerin bağdaşmazlığını savunan böyle bir ırkçılık, 

haklılıkla, farkçı-ırkçılık olarak adlandırılabilir” (Balibar, 2000: 30). 

Etki alanını genişleten yeni ırkçılığın “öteki”leri ise etnik topluluklar, kültürel, 

dilsel ya da dinsel farklılıklar ve göçmenler olarak ifade edilebilir (Sumbas, 2009: 267). 

Günümüzün yeni ırkçılığı özellikle göç eden insanlar üzerinde daha çok 
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hissedilmektedir. Göçmenlerin yerli kimliğe zarar verdikleri ve topluma ayak 

uyduramadıkları düşüncesi yabancı düşmanlığını oluşturmaktadır. Klasik ırkçılığın 

biyolojik farklıları öne sürerek kurduğu ırkçılığın yerini, bugün kültürel farklılıklar ile 

üretilen yeni ırkçılık almıştır. Bu durumda ırkçılığın yaşamın her döneminde var olduğu 

ancak toplumsal dönüşümlere ve koşullara ayak uydurarak kendini dönüştürdüğü 

görülmektedir. 

Yeni ırkçılığı klasik ırkçılıktan ayıran nokta kültüre dayalı bir ırkçılığın 

gerçekleşiyor olmasıdır. Zamanla dönüşen bu ırkçılık biçiminde birbirinden farklı 

kültürlerin biraradalığının imkansızlığı vurgulanmaktadır. Taguieff farklı kültürel ve 

etnik grupların bir arada olamayacağına inanmakta bu nedenle yeni ırkçılığı "farkçı 

ırkçılık" olarak adlandırmaktadır  (Taguieff, 2001:4). Balibar ise “farkçı ırkçılığın”, 

ırkçılığı destekleyen ve onlara karşı çıkanlar arasında yaşanan çatışmalara müdahale 

edebilecek politik bir özelliği olan "meta ırkçılık" olarak görülebileceğini söylemektedir 

(Balibar, 2000: 32). 

Irkçılık kapitalist sistemin devamlılığını sağlayan önemli etkenlerden biridir. 

Sermeye üretimini üst düzeye çıkarmayı, emek gücünü ise en alt düzeye indirmeyi 

amaçlayan kapitalist sistemde "işgücü etnikleşmiş"tir. Bu etnikleşme sabit kalırken, 

işgücü insanlara, zamana, ekonomiye ve hiyerarşik isteklere göre değişim gösterir. 

Zaman içerisinde topluluklar değişir, kimi parçalanır kimi ise yeniden oluşur ancak 

değişmeyen bir "zenci" her zaman vardır. "Eğer ortada hiç siyah yoksa ya da bu rolü 

oynamak için sayıları yetersizse “beyaz zenciler” icat edilebilir" (Wallerstein, 2000: 

45,46). Miles klasik ırkçılığın yok etmek üzerine kurulu olmasına karşın yeni ırkçılığın 

“öteki”leri aşağılamak amacını taşıdığını belirtmekte ancak her durumda ırkçılığın 

ideolojik olduğunu ileri sürmektedir (Özçalık, 2008:5). Yeni ırkçılığın “öteki”leri olan 

göçmenlerin yok edilmesi kapitalizmin işleyiş sürecine ters düşmektedir. Çünkü, 

göçmenler ucuz iş gücünün önemli tamamlayıcılarıdır. Dolayısıyla “öteki”lere yönelik 

ayrımcı tutumlar daha çok üstü kapalı ve örtük bir biçimdedir. Bu durumda yeni 

ırkçılığın kendini var etme yöntemi söylemler üzerinden gerçekleşir. Irkçılık egemen 

söylemi üreten politikacılar, akademisyenler, gazeteciler gibi sembolik elitler 

aracılığıyla kontrol edilir (Dijk, 2009: 6). Sıradan bir insana göre bu seçkin grubun 

söylemleri sahip oldukları güç nedeniyle çok daha etkili olmaktadır. Irkçılığın 

söylemsel yollarla inşası toplumun zihinsel yapısı üzerinde etkili olmakla birlikte 

ayrımcılığa uğrayan grubun haklarına erişimi konusunda eşitsizlik yaratır. Azınlık 
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gruplara yönelik ırkçı görüşlerin toplumla paylaşılması ve yeniden üretilmesi 

söylemlerin, bu görüşler çerçevesinde toplumu ikna edici bir işleve sahip olduğunu 

göstermektedir. Aynı zamanda egemen sınıf söylemin gücünden faydalanarak toplumsal 

kontrolü sağlamaktadır. Dijk (2000, 34-35) yeni ırkçılığın sembolik doğası gereği 

söylemsel olduğunu belirtir. Bu nedenle şiddet içeren bir ayrımcılığa göre daha doğal ve 

olağan görülmekte, dolayısıyla biz ve “öteki” ayrımını kolayca kurarak güçlü bir etki 

yaratmaktadır. 

Yeni Irkçılığın Üretilmesinde Medyanın Rolü 

Yeni ırkçılık, gündelik hayatımızda önemli bir yer kaplayan medyanın 

olanaklarından yararlanmakta, en büyük gücü olan söylemler aracılığıyla kendini 

üretmektedir. Medyanın bu gücü sebebiyle medya metinlerinde ırkçı ve ayrımcı 

kodların nasıl üretildiğini araştırmak gerekli hale gelmiştir. Irkçılık kendini şiddet ile 

var etmekte, böylelikle medya gerek görsel verileriyle gerekse şiddet içeren 

söylemleriyle ırkçı şiddeti yayan bir araca dönüşmektedir.  

Hakim sınıfın toplumun düşünce, eylem ve zihniyet yapısı üzerinde kurduğu 

hegemonya iktidar araçlarını kullanmasıyla mümkündür. Böylelikle kapitalizm kendi 

iktidarını gerçekleştirmiş olur. İktidar, istediği toplum biçimini yaratmak için tüm 

araçları harekete geçirir. Bu süreçte iktidarın toplumun zihinsel yapısı ve eylemleri 

üzerindeki hakimiyeti onun toplum tarafından içselleştirilmesini sağlamaktadır (Çoban, 

2010: 202). Chomsky, medyanın toplumsal bir işlevi olduğunu ancak medyanın bunu 

farklı bir amaçla uyguladığını ifade etmektedir. Ona göre medya, toplumsal zihniyeti 

oluştururken insanların hükümete ve onun her alanındaki toplumsal düzenlemelerine 

bağlılık sağlayacak şekilde eğitileceği bir amaca hizmet eder (Chomsky, 1993: 27). 

Kitle iletişim araçları toplumsal rızanın sağlanarak iktidarın denetimi elinde 

bulundurmasında önemli bir görev üstlenir. İktidar, kendi çıkar ve ideolojisi için bir 

mücadele alanı olarak kullandığı medya üzerinden bağımlı kesimi ikna ederek 

hegemonyasını kurar. Barrett  (2004: 79,80), Gramsci’nin bu konudaki görüşlerini şöyle 

özetler; hegemonya onun ideoloji ve politika üzerindeki düşüncelerini örgütleyen bir 

kavramdır. Hegemonyada kilit kavram olan “rıza” şiddete gerek duyulmadan inşa 

edilmekte ve böylelikle hem ideolojik alanda hem de toplumun bilinç yapısında etkili 

olmaktadır. Gramsci devlet okul, hukuk, medya gibi kurumlar aracılığıyla toplumda rıza 

üretiminin gerçekleştirildiği bir yöntem geliştirir. Kitleler ise üretilen politikalarla ikna 
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edilir böylelikle yönetilen kitlenin desteğini alan egemen kesim devamlılığını sağlamış 

olacaktır (Güngör, 2016: 273). Başka bir deyişle kitleleri yönlendirmenin yolu olan 

rızanın, egemen sınıf tarafından sağlanması hegemonyanın gerçekleşmesi ve devamı 

için gereklidir. Rıza üretimi, bireylerin istemedikleri, karşı çıkabilecekleri düşünce ya 

da davranışlara yönelik bakış açılarını değiştirmeleri yani ikna olmaları ve rıza 

göstermeleridir. Kavram ilk kez Lippmann (1922) tarafından “Public Opinion” isimli 

kitabında kullanılmıştır. Ona göre, propagandanın rıza üretiminde oldukça önemli bir 

yeri vardır. Dolayısıyla karşı çıkılan şey üzerine propaganda yöntemleri uygulandığında 

toplum ikna edilebilecektir. Demokraside sınıflar olduğunu belirten Lippman'a göre 

toplumu ilgilendiren tüm konularda etkin olan, "öteki"ler üzerinde kararlar veren 

seçilmiş sınıf, ilk başta gelir. Çoğunluğu "öteki"lerin oluşturduğu gruba "şaşkın sürü" 

adını veren Lippmann bu grubun katılımcı değil izleyici olduğunu belirtir (Chomsky, 

2016: 3-5). Totaliter rejimler şiddet ya da baskı yoluyla kitleleri etkilerken, demokratik 

toplumlarda bu durum farklılaşmaktadır. Herman ve Chomsky'e (2012: 72) göre, 

kitlelerin rıza gösterme yolu ise propaganda yoluyla gerçekleşmektedir. "Propaganda 

modeli" medyanın niçin egemen grubun çıkarlarına yönelik çalıştığına, sermaye ve 

çıkar ilişkilerine, medyayı etkileyen güçlere odaklanır.  

İktidarın medyayla olan sıkı bağı sebebiyle hem düşünsel ve politik olarak hem 

de ekonomik açıdan medya sahipleri hakim gruba bağımlı durumdadır. Egemen sınıfın 

elinde olan medya, haberleri hakim grubun çıkarları ve istekleri doğrultusunda 

değerlendirerek ideolojik bir aygıt olarak varlığını sürdürür. Toplumun sesi olmaktan 

ziyade egemenleri temsil eden ve gerçekliği istediği şekle sokan medya toplumu da bu 

bakış açısıyla şekillendirerek kolaylıkla egemenlerin ideolojisini zihinlere yerleştirir. 

Medya ulaştığı her bireye kim olduğunu sormakta ve kabul ettiği kimliğin 

dışında kalan bireyleri ötekileştirerek onları ayrımcı söylemlerine maruz bırakmaktadır. 

“Öteki” görülen kimliklere yönelik oluşturulan dışlayıcı söylemler, ayrımcı zihniyetin 

toplumun her alanına yayılmasına yol açacaktır. Böylece toplumdaki hakim kimlik 

yapısı vurgulanarak, “biz” ve “öteki” ayrımı medya tarafından yeniden kurgulanır. 

Medyanın milliyetçiliği kullanarak etnik çatışmaları körükleyen söylemleri toplumun 

günlük hayatında da bu çatışmayı yaratır. Bu noktada üretilen söylemler toplumsal 

bütünlüğe zarar vererek daha büyük bir ayrışmaya yol açacaktır. İlk olarak söylemsel 

ifadelerle dışlanan “öteki” bir sonraki adımda yok etme eylemleriyle karşı karşıya 

kalacak ve bir linç toplumunun ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Çünkü medyanın 
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“öteki”nin imajını potansiyel suçlu, tehlikeli ve tehdit edici şekilde temsil etmesi 

kutuplaşmayı yaratmaktadır (Mora, 2011: 200). Medyanın negatif kalıpyargıları azınlık 

grupların tümünü kapsayacak şekilde haberleştiriyor olması toplumsal algıyı 

etkilemekte ve önyargıların oluşmasına sebebiyet vermektedir.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi medyanın kitleleri harekete geçirebilme gücü ve 

şiddeti körükleyen söylemleri ile toplumu harekete geçirerek ırkçı bir şiddeti yaratması 

an meselesidir. Yakın geçmişte örneğini gördüğümüz Ruanda katliamında medyanın 

tartışılmaz bir yeri vardır.  1994 yılında yaklaşık bir milyon kişinin öldüğü Ruanda 

soykırımında dönemin en yaygın medya aracı olan radyo soykırım üzerinde büyük bir 

etkiye sahiptir. Hutu ve Tutsiler arasında yaşanan etnik çatışma radyo aracılığıyla 

alevlenmiş, radyolarda Tutsiler için kullanılan ırkçı söylemler ve yapılan anonslar 

saldırıların hızla büyümesine yol açmıştır. Yakın geçmişte yaşanan bu olay söylemlerin 

soykırıma dönüşmesinde medyanın ne kadar etkili ve güçlü olduğunu göstermektedir. 

Irkçılığa ilişkin söylemlerin medya açısından incelenmesinde iki önemli etken söz 

konusudur. İlki, medyanın hegemonik yapısını görünürleştiren ırkçı söylemlerin kimler 

tarafından üretiliyor olduğudur. Diğeri ise, medyanın söylemsel alanıdır. Medyada 

kullanılan dil ve söylemler aracılığıyla iletilen mesajlar toplumun o dönemdeki zihinsel 

yapısını ifşa etmekte aynı zamanda izleyicinin de ırkçı söylemlere nasıl eklemlendiğini 

göstermektedir (Keneş, 2014: 416). 

Medyanın belirli gruplara yönelik söylemler üzerinden ürettiği temsiller 

toplumdaki iletişim süreçlerini stratejik bir biçimde şekillendirir. Bu noktada medyanın, 

toplumda yabancılara yönelik önyargıları ve eşitsizlikleri oluşturmasında ideolojik bir 

işleve sahip olduğu görülmektedir. 

Yeni Irkçılık ve Cinsiyetçilik 

Farklılıkları temel alarak gerçekleşen ve ayrımcılığa dayanan yeni ırkçılık, 

cinsiyetçi bir yaklaşımla bu ayrımcılığı kadınlar üzerinde de gerçekleştirir. En temelde 

kadın ve erkeğin doğuştan gelen biyolojik farklılıkları kadını ayrımcılığın zeminini 

kuran ötekileştirme için yeterli bir sebep olarak görmektedir.  Başka bir deyişle “kadının 

ufukta belirmesi “öteki”nin belirmesinin özel bir şeklidir” (Gasset, 1999: 150). Stepan 

bilimde analojik düşüncenin doğasını analiz etmek için ırk ve cinsiyet benzeşimini ele 

aldığı çalışmasında, ırkların gelişme düzeylerini cinsiyet üzerinden nasıl ele alındığını 

incelemiştir. Bu anolojiye göre, kadın hem insan türünün az gelişmiş ırkı olarak 
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görülmekte hem de cinsiyetin az gelişmiş ırkını temsil etmektedir (Stepan, 1986: 264). 

“Öteki”'nin kadın üzerinden yaratılışı, etnik, cinsiyet ya da kültürel farklılıklar şeklinde 

birbirinden ayrı düşünemeyeceğimiz bütünsel bir yapıya sahiptir. Burada belirtilmek 

istenen bütünsel yapı kadın ve ötekileştirilen doğu arasında ilişki kurmaktadır. 

Sömürgecilikle birlikte dünyada doğu ve batı anlayışı oluşmuş doğu dişilin temsili, batı 

ise erilin temsili olarak görülmüştür. Bu düşünce şekli bilimsel açıdan gelişen Batı'nın 

kendini Doğu'dan üstün görüyor olmasına dayanmaktadır. Bu sebeple Batı barbar 

gördüğü Doğuyu uygarlaştırma hakkına sahip olduğunu ilan etmiştir. Ancak bu durum 

sömürgeleştirmenin bir söylemi olup Batı'nın isteklerine dayalı uygarlaşmanın 

gerçekleşmesi anlamına gelmiştir. Bu anlamda kapitalizme dayalı iktidar ilişkileri ise 

cinsiyetlendirilmeye dayalı şekil almıştır (Sancar, 2014: 48).  

Miles’a (2000: 125)  göre, ırkçılık ve cinsiyetçilik arasındaki ilişkinin dayandığı 

bir başka nokta da kadınların doğurganlık özellikleridir. Kadının salt görevinin çocuk 

büyütmek olduğunun savunulması kadını, ekonomik ve politik alanların dışına 

itmektedir. Kadının doğurganlığının ırkları oluşturması ise ırksallaşma sürecinin temeli 

olarak görülür. Kadınlar gelişen sanayileşmeyle birlikte ulus devletin ihtiyaç duyduğu 

işgücünün önemli bir bölümünde yer alarak kamusal alanda var olmuşlardır. Ancak 

kadının işgücüne ve toplumsallaşmaya yönelik katkısından ziyade, onun "anne" oluşuna 

dair düşünce şekli hakimiyetini korumuştur. Kandiyoti ise, bu konuda kadının 

üretimdeki katkısının yok sayıldığını ve toplumsal değişim içerisindeki konumunun 

çocuk doğurmak olduğunu belirtmektedir (2013: 50). Türkiye'ye baktığımızda kadının 

konumu yaşanan tarihsel süreçlerle birlikte şekil almış, özellikle ulus devletin kurulma 

sürecinde kadına önemli roller yüklenmiştir. Türkiye’de kadının konumuna yönelik 

tepkiler, özellikle 80’lerden sonra ivme kazanmış olan kadın hareketlerinin eleştirdiği 

"devlet feminizmi" olmuştur. Yasalarla kabul edilmiş olan ve ülkenin tüm kadınlarını 

kapsadığı ileri sürülen kadın erkek eşitliği, yalnızca modern kadını kapsamıştır. Kadının 

özgürleşmesi yönündeki adımlardan çok, modern toplumu oluşturmaya çalışan "devlet 

feminizmi" kadını “anne” olarak gördüğü bir politika uygulamıştır. (Ağduk, 2013:301). 

Sancar ise, Türkiye'de ulus-devletin kurulma sürecinin cinsiyetlendirilerek inşa 

edildiğini ve kadınların modern toplumun inşa sürecinden dışlandıklarını belirtmektedir. 

Devletin ordu, dış politika, maliye gibi üst kurumlarına katılamayan kadınlar eğitim ve 

sağlık gibi alanlara yönlendirilmiş yani karar mekanizmalarından uzak tutulmuştur. 
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Böylece modern toplumun oluşumunda kadın, yuvasını inşa eden evini kuran ve bunları 

öğretmekle görevli olarak, daha çok "dişil" bir alandan dahil olmuştur (2014: 307-308). 

Irkçılık ve kapitalizm arasındaki ilişkinin ucuz işgücü sistemi çerçevesinde 

işlediğini ve etnikleştiğini söylemiştik. Kapitalizmle birlikte sömürgeleştirilen 

devletlerden gelen birçok insan köle ticaretinde kullanılmış ve böylelikle hem ırkçı hem 

de cinsiyetçi bir tutum sergilenmiştir. Örneğin, beyaz kadın statü olarak üst seviyede 

görüldüğünden yine kendi sınıfından erkeklerle evlendirilmiş, diğer taraftan siyah kadın 

ev işlerinde çalıştırılmak için köle olarak kullanılmıştır. Bu durum belirli bir süreç 

sonunda kanunlarla düzenlenmiş yani ırkçılık yasallaşmıştır. Siyah ve beyazların 

birbirleriyle evlenmeleri yasaklanmış, köle olan bir siyahla beyaz bir kadının evliliği 

neticesinde doğan her çocuğun ömür boyu köle olarak kalacağı yasal olarak kabul 

edilmiştir (Federici, 2012: 160). Bu kanunlar yoluyla ırkçılığın yasal bir hal alması 

iktidar ve ırkçılık arasındaki sıkı bağı resmederken toplumda ırkçılığın inşa edilme 

yollarını ve ırkçı bir toplumun nasıl yaratıldığını göstermektedir. Diğer taraftan ise 

ırkçılık, bazı devletlerin ideolojisi haline gelmiştir. Örneğin Almanya'da, Nazilerin 

Yahudiler üzerinde uyguladığı ırkçılık, devletin bir politikası olarak uygulanmıştır. 

Türkiye ise, Batıya dönük bir modernleşme serüveni yaşamıştır. Çağdaş devletlerin 

seviyesine yükselme amacıyla hareket edilen bu süreçte laiklik, milliyetçilik gibi 

unsurlar özelliklerini batılılaşma çerçevesinde kazanmışlardır. Dolayısıyla ırkçılığın 

Batı'da baskın olduğu bu dönemde Türkiye'de bu durumdan etkilenmiştir. 1930 ve 

1940'lı yıllarda Türkiye’de ırkçılık uygulamaları yaşanmıştır. Örneğin, Maden Arama 

Enstitüsü ve askeri okullar gibi kurumlarda Türk soyundan olma koşulu getirilmiş, 

devlet kurumlarında çalışan pek çok kişinin işine son verilmiştir. Herkesin Türkçe 

konuşma zorunluluğu ve gayrimüslimler üzerinde uygulanan varlık vergisi de bu 

uygulamalar içerisinde sayılmaktadır (Arslan, 2008: 410, 412). 

Lutz toplumsal cinsiyet ve göç arasındaki ilişkiyi üç açıdan değerlendirir. İlk 

olarak göçmenler makro seviyede, cinsiyete dayalı olan işlerde  (ev içi iş ya da inşaat 

sektörü gibi ) bölümlere ayrılarak konumlandırılırlar. İkincisi ise, mezo düzey adını 

verdiği cinsiyete dayalı aile düzenlemeleri ve onların bakımları ile ilgilidir. Üçüncüsü 

olan mikro düzeyde ise, göçmenlerin kimlik ve pozisyonları görünür hale gelmektedir. 

Yani göçmen kadınların aile hayatları ve işleri ile ilgili her durumu uyumlu bir düzeyde 

yürütmeleri beklenir. Günlük yaşam pratiklerinde toplumsal cinsiyete özgü nitelikler 

yansıtılır ve eşzamanlı olarak, göçmenlerin uluslararası sosyal alanlardaki konumu 
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yaşam döngüsü, sınıf, etnisite kesişimleriyle şekillenir (Lutz, 2010: 1658). Yaşam 

şartlarını iyileştirmek ve daha insani bir hayat yaşamak için göç eden kadınlar ucuz 

işgücü mağdurları olarak hak ettikleri ücretin altında çalıştırılmakta ve etnik farklılıkları 

nedeniyle ayrımcılığa uğramaktadırlar. Bu noktada kadın göçmenlerin ırkçılığa daha 

fazla maruz kaldıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü bu bakış açısına sahip 

olanlar için onlar, bir göçmen olarak hem bir yabancı hem de kadındırlar.  

Cinsiyetçiliği odağına alan “yeni ırkçılık” kültürel, sınıfsal ve etnik ayrımcılığa 

uğrayan göçmen kadınları ırkçı tutumların  nesnesi haline getirmektedir. Kadınlar hem 

ataerkil sistemin baskısı altında hem de yeni ırkçılığı oluşturan (kültürel, sınıfsal, etnik) 

bütün ayrımcı bileşenlerle çok yönlü bir ötekileştirme ve dışlanmaya maruz kalırlar. 

Çalışmanın odağında olan yeni ırkçılığın kadınlar üzerinde nasıl gerçekleşiyor olduğu 

ve medyada yer alış şekilleri aşağıdaki beş örnek üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın ilk örneği Suriyeli kadın sığınmacı özelinde incelenecektir. 2011 yılında 

Suriye’de yaşanan iç savaş insanları yerinden etmiş ve birçoğu Türkiye’ye sığınmıştır. 

Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye göç etmeleriyle birlikte gerek sosyal medyada 

gerekse geleneksel medyada sığınmacıların istenmediklerine yönelik söylemler ve ırkçı 

yaklaşımlara rastlamak mümkündür. Örneğin, haberlerin ve köşe yazılarının incelendiği 

"Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem-2017" raporuna göre, 79 farklı grup 

hakkında toplam 6782 nefret söylemi tespit edişmiştir. Bu gruplar içerisinde 1148 içerik 

ile Suriyeli Sığınmacılar ikinci sırada yer almıştır 

(https://hrantdink.org/attachments/article/1265/Nefret_Soylemi_rapor_kapakl%C4%B1

_web_2.pdf). 

Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen sığınmacı 

Emani El Rahmun Sakarya'da 7 Temmuz 2017'de biri komşusu olmak üzere iki Türk 

tarafından tecavüze uğramıştır. Aynı zamanda hamile olan Emani ile birlikte 10 aylık 

bebeği de öldürülmüştür. Toplumda oldukça tepki çeken ve günlerce konuşulan 

Emani’nin yaşadıkları medya kuruluşları tarafından da işlenmiştir. Ancak söz konusu 

olayın Doğan Haber Ajansı (DHA) tarafından ele alınış şekli oldukça sorunludur. Haber 

sitesinde yer alan ilgili haberin bir kısmında şu ifadelere yer verilmiştir: "...Ancak 

öldürülen Suriyeli kadının güzelliği ile dikkat çektiği, komşusu olan Birol K'nın bu 

nedenle olayı gerçekleştirmiş olabileceği öğrenildi." (Gediman, 2017: 

https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/07/08/dha-hurriyet-ve-sozcuden-sakaryadaki-

vahsete-skandal-haber). 
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Haber metninde savaş mağduru kadının güzelliği olayın yaşanmasının bir nedeni 

olarak yansıtılmış, güzellik yaşanabilecek kötülüklere meşruluk sağlayan bir neden 

olarak görülmüştür. Yaşanan bu şiddetin toplumsal, psikolojik, politik boyutları, ırkçı 

nefretin nedenleri üzerinde durulmamış aksine cinsiyetçi bir dil benimsenmiştir. 

Suriyeli kadınlarla ilgili şiddet, tecavüz, çocuk gelinler, ekonomik sömürü gibi  

söylemlere medyada sıklıkla yer verilmektedir. Konuyla ilgili yapılan bir çalışma olan 

“Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem-2017” raporunda Suriyeli sığınmacıların 

uğradığı ayrımcılık ve nefret içeriklerinde sığınmacıların işşizlik, güvenlik sorunu, 

terör,  toplumdaki gerginlik ile özdeşleştirildiği ve özellikle Suriyeli kadınların topluma 

karşı tehdit olarak gösterildiği belirlenmiştir. 

(https://hrantdink.org/attachments/article/1265/Nefret_Soylemi_rapor_kapakl%C4%B1

_web_2.pdf).  

Göçmen kadınların toplumdaki önyargılı kesimler ya da medya tarafından 

ötekileştirilmeleri onları daha çok yalnızlığa itmekte onları açık bir hedef haline 

getirmektedir. Diğer taraftan bu kadınların göç ettikleri toplumun diline hakim 

olmayışları iletişim kurmalarını engelleyerek göçmen kadınların savunmasız 

kalmalarına sebep olmaktadır.  Yaşanan bu durumlar ise kadınları, hem ırkçı eylemlere 

hem de erkek şiddetine açıkça maruz bırakır. Yabancılara yönelik olumsuz 

kalıpyargıların hakim olduğu bir toplumda ise göçmen kadınlara yönelik şiddet ve 

ırkçılık kaçınılmaz olarak artar. Yukarıda yer verilen raporda da belirtildiği gibi Suriyeli 

sığınmacılara karşı oluşturulan nefret oldukça yaygındır. Bu nefret dilinin medyada 

yoğun olması ise ayrımcılığın normalleşmesine neden olur. Örnekte de görüldüğü gibi 

toplumda Suriyeli sığınmacılara karşı var olan ırkçı nefret, yeni ırkçılığın açık hedefi 

olan Suriyeli kadın göçmen Emani üzerinde gerçekleşmiştir. Medyanın da etkisiyle 

normallaşen ırkçılık, daha fazla yayılarak toplumdaki şiddet olaylarının artırmasına yol 

açmaktadır.   

Diğer bir inceleme örneği ise Ugandalı iki göçmen kadının yaşadıkları ve olayla 

ilgili haberin yaklaşımıdır. Ugandalı Beatrice Babirye ve Violet Nantaba adlı ikiz 

kardeşler ülkelerindeki işsizlik sebebiyle geride çocuklarını bırakarak daha iyi bir 

yaşam umuduyla Türkiye'ye gelmişlerdir. Violet 31 Ağustos 2016 tarihinde 

İstanbul'daki evlerine kendisiyle birlikte olmak için gelen iki erkek tarafından tecavüze 

uğramış ve dövülerek öldürülmüştür. Kız kardeşi Beatrice ise aynı kişiler tarafından 

cinsel ve fiziksel şiddete maruz bırakılmış ve dövülerek hastanelik edilmiştir. İkiz 
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kardeşlerin yaşadıkları bu olay basına yansımış ancak Milliyet gazetesinin internet 

sitesindeki haber başlığında, haberin içeriğinden ve yaşanan ırkçı şiddetin öneminden 

oldukça uzak bir dil benimsendiği görülmektedir. 

Gazetenin internet sitesindeki haber ise şu şekilde ifade edilmiştir: " Son 

dakika... Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yapıp...” 

(http://www.milliyet.com.tr/turkiye-ye-turist-olarak-geldiler--gundem-2666555/) 

Haberin başlığında kadınların turist olarak vurgulanmaları ve haber başlığının sonunun 

üç nokta şeklinde bitmesi okuyucunun dikkatini çekmeye yöneliktir. Özellikle yapılan 

“turist” vurgusu yabancı kadınları fuhuş yapmakla özdeşleştirmekte dolayısıyla yabancı 

kadınlara karşı bir ötekileştirme gerçekleştirmektedir. Ayrıca turist ifadesini kullanarak 

özellikle fuhuş yapıldığının belirtilmesi bir genelleme ifadesi olmakla birlikte biz ve 

“öteki” kurgusu tekrar edilmiş, kötü olanların yabancılar yani “öteki”ler olduğu kabul 

edilmiştir. Diğer taraftan kadınların özellikle fuhuş yaptıklarının belirtilmesiyle yaşanan 

şiddet yok sayılmakta, sanki kadınlar başlarına geleni hak ediyorlarmış gibi bir algı 

yaratılmakta ve böylelikle yaşanan şiddet normalleştirilmektedir.  

Irkçılık ve kapitalizm arasındaki ilişkiyi gözden geçirdiğimizde 

sömürgeleştirilen ülkelerden gelen kadınların ucuz işgücüyle, kötü şartlarda çoğu kez 

yapılmak istenmeyen işlerde çalıştırıldıklarını söylemiştik. Özellikle dil bilmiyor 

oluşları ve kağıtsız olmaları gibi onlar için hayati olan bu sorunlar kadınları 

denetlenmeyen yasadışı işlerde çalışmaya itmekte ve kapitalizmin geçmiş zamanda 

uygulamaya koyduğu köle ticaretini bugün insan ticareti olarak güncellemektedir. 

Başka bir örnek ise Aydınses haber sitesinde yer alan bir köşe yazısı üzerinden 

incelenecektir. "Türk kadınlarının yeni kuması Suriyeli Kadınlar" 

(http://www.aydinses.com/turk-kadinlarinin-yeni-kumasi-suriyeli-kadinlar-

makale,866.html) başlıklı köşe yazısı hem içeriği hem de başlığı itibariyle göçmen 

kadınları nesneleştiren cinsiyetçi ve ırkçı bir söyleme sahiptir. Yazar öncelikle Rus 

kadınların Türkiye'ye gelerek Türk erkeklerini baştan çıkardıklarını, şimdi ise Suriyeli 

kadınların Türk erkekleriyle evlenerek yuva yıktıklarını açıkça belirtmektedir.  

Yazar, "Uzun zamandan beri süren Rus kadın Nataşa furyası tam bitmişken, 

Suriye savaşı patlak verdi" sözleri ile göçmen kadınların aile hayatına zarar verdiğini 

belirtmekte ve kadınları bir tehdit olarak görmektedir. Öte yandan Sovyetler birliğinin 

yıkılmasıyla birlikte Türkiye'ye göç eden kadınların "Nataşa" olarak adlandırılması 
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oldukça yaygın kullanılan bir imaja dönüşmüştür. Medyanın yanı sıra film ve dizi 

sektöründe de oldukça sık kullanılan kavram Rus kadınlarının genelini "Nataşa" olarak 

adlandırmakta ve ırkçı bir yaklaşıma maruz bırakmaktadır. Yazının diğer bir bölümünde 

yer alan "Alımlı, güzel, erkek ruhuna hitap eden rus kadınlarının Türkiye'de fazlasıyla 

yuva yıkmasıyla, Türk kadınları ikinci plana atıldı maalesef ” ifadesi Rus göçmen 

kadınları cinsel manada bir nesne olarak tanımlamakta ve "yuva yıkan kadın" şeklinde 

konumlandırmaktadır. 

"…Türk kadınları bu kadınlara fırsat vermemeli.. Mücadeleye başlamalı. Hadi 

hanımlar kocalarınızı yabancı kadınlardan kurtarın....." ifadesiyle bitirilen yazı Türk 

kadınlarına uyarı yapmakta, evine sahip çıkması hatırlatılmakta ve göçmen kadınları 

zararlı olarak konumlandırmaktadır. Ancak diğer taraftan erkeklere yönelik eleştirinin 

yapılmıyor oluşu eril düzenin varlığını resmederken bu hegemonyanın devamlılığını 

beslemektedir. Ülkelerinde yaşanan savaş sebebiyle Suriyeli kadınların başka bir ülkede 

yaşama tutunma çabaları ve bu süreçte kadın olarak yaşadıkları sorunlara 

değinilmemesi dahası ataerkil yapıyı destekleyen bir dilin kullanılmış olması kadınları 

“öteki” ve değersiz kılmaktadır. 

Sancar Türkiye'deki ulus devlet sürecinin cinsiyetlendirilerek inşa edildiğini ve 

kadının "dişil" bir alandan dahil edildiğini belirtir (2014: 307-308). Bu bağlamda 

Türkiye'nin ulus devlet sürecinden bugüne kadar kadına yüklediği rollerin değişmediği 

görülmekte, kadını yuvasına sahip çıkmakla ve bir aileye sahip olmakla yükümlü 

tutmaktadır. Savaşın yıkımından kaçarak başka bir ülkeye sığınan kadınların sorunlarını 

tartışmaya yönelik bir yaklaşımın olmadığı bu örnekte, kadını politik ve düşünsel 

alandan sıyıran ve bir kadın olarak konumunu erkeğine sahip çıkmakla ya da yalnızca 

doğurmakla ilişkilendiren zihniyetin varlığını hala devam ettirdiği görülmektedir. 

Yukarıda incelediğimiz örneği destekleyen başka bir haber ise Oda Tv haber 

sitesine aittir. “Suriyeli kadınlar Türk erkeklerinin aklını çeliyor” 

(https://odatv.com/suriyeli-kadinlar-turk-erkeklerinin-aklini-celiyor-1009141200.html) 

başlıklı haber, bir önceki örnekte aktarıldığı gibi kadını Türk erkeklerinin aklını 

çelmekle meşgul olarak görmekte ve kadını cinsiyetçi bir kalıba sıkıştırmaktadır. 

Guardian gazetesinden alınan haber, Suriyeli kadınların Türk erkekleriyle yaptıkları 

evliliklerin çeşitli sebeplerini ve erkeklerin eşlerini Suriyeli bir kadınla evlenmekle 

tehdit ettiklerini belirten bir içeriğe sahiptir. Ancak yazının başlığı bu içerikten bağımsız 

olarak  oluşturulmuş, cinsiyetçi ve ırkçı bir dil benimsenmiştir. 
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Oda tv'nin yer verdiği bu haber başlığına göre "Türk erkeklerin aklını çelen", 

boşanmaların ya da evliliklerin müsebbibi olarak Suriyeli kadınlar görülmekte, erkekler 

ise yaşanan olaylardan sorumlu tutulmamaktadır. "Biz” ve "onlar" karşıtlığı 

keskinleştirilirken gazetenin hedefinde olan Suriyeli kadınlar "tehlikeli" olarak 

sunulmakta ve topluma giren yabancının huzuru kaçıdığı vurgusu yapılmaktadır.  

Bir başka örnek ise Hürriyet gazetesine aittir. Gazetede yayınlanan haberin 

başlığı şu şekildedir: “Türk erkeklerin Nataşa faturası 600 milyon doları buluyormuş” 

(http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turk-erkeklerin-natasa-faturasi-600-milyon-dolari-

buluyormus-9184281). Yeni ırkçılığın kendini söylemler aracılığıyla var ettiğini 

belirtmiştik. Bu haber başlığında yer alan “Nataşa” söylemi yeni ırkçılığın söylemlerle 

nasıl üretildiğini göstermekte aynı zamanda Rus kadınları ötekileştirmektedir. “Nataşa” 

söyleminin toplumda ve medyada sıklıkla kullanılması ise bu kavramı olumsuz bir 

kalıpyargıya dönüştürmüştür. Bu söylemlerin medyada sıklıkla yer alıyor oluşu 

okuyucunun zihninde bu kalıpyargıların oluşumunu sağlamaktadır. Diğer taraftan Rus 

kadınların cinsel bir meta olarak algılanmasına sebebiyet veren bu söylemlerin 

toplumun geneline yayılması ise önyargıların kanıksanmasına yol açmakta yeni 

ırkçılığın göçmen kadınlar üzerindeki şiddetini artırmaktadır. 

Yeni ırkçılığın önemli bir unsuru olan göç kavramı ırkçılaşma sürecinde "göçün 

ekonomi politiği"ni açıklamak için kullanılır. Kapitalizmle bağlantılı olan bu süreç 

sermaya ve sınıf oluşumu ile açıklanır (Yılmaz, 2008: 21). Bu noktada göçmen kadınlar 

emek sömürüsünün yoğun olduğu işlerde ve yapmayı istemedikleri alanlarda çalışmak 

zorunda bırakılırlar. Özellikle medyada kullanılan ayrımcı dil göçmen kadınları seks 

işçisi olmakla ön plana çıkarmakta, Rusya’dan gelen tüm göçmen kadınları 

genelleyerek “nataşa” söylemini kullanmaktadır. 

Sonuç 

Biyolojiye dayalı olan ırkçı uygulamalar kültüre dayalı bir ırkçılığa dönüşerek 

insanlar arasındaki ayrımı kültürel farklılıklar üzerinden oluşturmuştur. Yeni ırkçılık 

olarak kavramsallaşan bu yaklaşıma göre farklı kültürel özelliklere ya da farklı yaşam 

şekillerine sahip olan insanların bir arada yaşamaları pek mümkün görülmemektedir. 

Irkçılık, sınıf, cinsiyetçilik gibi yapılar birbirinden bağımsız olmamakla birlikte her 

birinin baskısı “öteki”ni oluşturmakta, kısacası bu yapılardan birinin oluşması diğerinin 

de oluşumunu beraberinde getirmektedir. Neredeyse en eski ötekileştirme biçimlerinden 
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biri olan kadına yönelik ayrımcılık yeni ırkçılığın önemli tamamlayıcılarından biridir. 

Sınıfsal ve kültürel farklılıkların toplumsal cinsiyet üzerinde ırksallaştırılarak 

yapılanması ise ideolojik bir çerçevede işlemektedir. 

Medyanın toplumlar üzerindeki etkili gücü fikir ve ideolojilerin işlenmesinde en 

etkili araçlardan biridir. Medya metinlerinde sürekli olarak üretilen mesajlar değer 

sistemlerimizi, fikirlerimizi etkileyerek zihinlerimize sızmaktadır. Dolayısıyla ırksal 

ideolojiler medya aracılığıyla azınlık grupların kimliklerini inşa etmek ve toplumları 

etkilemek için kullanılmıştır. 

Yeni ırkçılığın medyada varoluşunu söylem analizi yöntemiyle incelediğimiz 

çalışmamızda, söylemlerin medyada üretilen “öteki” imajının oluşmasında büyük rol 

oynadığı görülmüştür. Çalışma beş farklı örnek üzerinden incelenmiş ancak kadınların 

maruz kaldıkları ırkçı yaklaşımın dayanağının aynı ideolojinin sonucu olduğu 

görülmüştür. Medyada haberlerin verilme şekli oldukça sorunlu olup, kadınların 

yaşadıkları ırkçı şiddeti tartışmaktan ziyade cinsiyetçi bir dilin tercih edildiği 

görülmektedir. Medyada göçmen kadınlara yönelik yapılan olumsuz değerlendirmeler 

ait olunan grubun özellikleri olarak temsil edilmiş, bu temsiller ise etnik önyargılardan 

kaynaklı olarak oluşturulmuş ve ait olunan kimliğe yönelik söylemler üretilmiştir. 

Başka bir deyişle medya, göçmen kadınların etnik yapıları üzerinden yapmış olduğu 

yorumlarla ve cinsiyetçi bir dille temsiller oluşturmuş dolayısıyla medya bu sürecin 

etkili bir parçası olmuştur. 

Geçmişten bugüne var olan ırkçılık zaman ve koşullar gereğince dönüşmüş, yeni 

ırkçılık biçimleriyle varlığını korumuştur. Ancak ırkçılığın karşısında barış ortamının 

kurabilmesi için ırkçılığa maruz kalan grupların bir karşı duruş sergiliyor olması yeterli 

bir çözüm olmayacaktır. Aynı zamanda ırkçı ve ayrımcı zihniyetin toplumsal bir terk 

edilişle gerçekleşmesi gerekmektedir. Ayrımcı düşüncelerden kurtularak sürdürülen bir 

yaşam, gelecek kuşakların temiz ve barışçıl bir toplum olmalarını sağlayacaktır. Son 

olarak etkili bir güç olan medyanın ırkçı, cinsiyetçi ve ötekileştiren tüm söylemlerden 

uzak kalarak duyarlı olması barışçıl bir ortamın yaratılmasında önemli bir adımdır. 
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Özet 

Geçmişten günümüze çocuğa ve çocukluk haklarına yönelik yaklaşımlar farklılıklar 
göstermiştir. Tarih boyunca çocuk, kimi zaman bir ilk günah ürünü, kimi zaman yetişkinler 
dünyasının bir parçası, kimi zaman ise masumiyetin simgesi olarak karşımıza çıkmıştır.  Bugün, 
her ne kadar çocuk ve çocuk hakları yasalar önünde korunuyor olsa da medyada yetişkinler 
dünyasının hâkimiyetini sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Çocuğu ve çocuk haklarını 
gözeten bir habercilik anlayışı olarak çocuk odaklı habercilik, medyada çocuğu daha fazla 
görünür kılmayı, bunu yaparken de hak ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır.   

Bu çalışmada, Antalya yerel basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerinde yer 
alan çocuk içerikli haberler, çocuk odaklı habercilik bağlamında ele alınmıştır. Bu doğrultuda, 
21 Eylül 2018 – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında dağıtımı yapılan 24 gazete içerik çözümlemesi 
yöntemiyle incelenmiş ve elde edilen bulgular çocuk odaklı habercilik anlayışına göre 
yorumlanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Hak haberciliği, çocuk odaklı habercilik, çocuk hakları, haber, yerel basın 

Child-Based Journalism in Local Media:  

A Research on Akdeniz Gerçek and Antalya Gündem Newspapers 

Abstact 

Approaches to child and childhood rights have differed from past to present. In history, 
sometimes, the child has appeared as a first sin product, sometimes as a part of the adult world, 
and sometimes as a symbol of innocence.  Today, although children and children's rights are 
protected by the law, it is possible to state that the domination of the world of adults still 
continues in the media contents. Child-based reporting aims to make the child more visible in 
the media. 

In this study, child-related news from the Antalya local press named Akdeniz Gercek and 
Antalya Gundem, were discussed in the context of child-based journalism. In this respect, 24 
newspapers distributed between September 21, 2018 – October 4, 2018 were examined by 
content analysis method and the findings were interpreted according to child-based journalism 
approach. As a result of the research, the lack of a right-based understanding in the local media 
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has become apparent in the child news. It is obvious that children are not sufficiently 
represented and they cannot express themselves in the local media. 

Key Words: Human rights journalism, child-based journalism, child rights, local media 

“İnsanlık çocuklara en iyisini sunmayı borçludur.” 

Cenevre Beyannamesi, 1924 

Giriş 

Tarihsel süreç içerisinde, çocuğa ve çocukluk kavramına yönelik farklı bakış açıları 

ortaya atılmıştır. Bir yetişkinler dünyası olarak görülen ve çocuğa ilişkin tanımların belirsiz 

kaldığı Antik Çağ’ı, çocuğun ilk günah ürünü olarak kabul edildiği Orta Çağ izlemiştir. 

Çocuğun, kötülüklerin kaynağı olarak görülen şeytanı anımsattığına inanılan Orta Çağ’da 

Kilise olumsuz çocuk algısını meşrulaştırmıştır. Çocuğa yönelik bu olumsuz bakış açısının terk 

edilmesi ise Rönesans sonrası dönemde gerçekleşmiştir (İnal, 2014, s. 74-78) 

Neil Postman, çocukluk fikrinin Rönesans’ın büyük ve belki de en insani icatlarından 

biri olduğunu belirtmekte ve 16. yüzyılda oluştuğunu ya da ortaya çıktığı ifade etmektedir 

(Postman, 1995, s. 8). Çocuğa yönelik yaklaşımların yanı sıra çocukluk kavramına yönelik 

tanımlar da farklılık göstermektedir. Postman (1995, s. 7), çocukluğu “toplumsal bir kurgu” 

olarak ifade ederken, Colin Turnbull evrensel bir olgu olarak ele almakta ve insanın beş yaşam 

aşamasının1 ilki olarak değerlendirmektedir (Aktaran Eriksen, 2009, s. 219). 

Yasalarda da çocukluk kavramına ilişkin tanımlar bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşından küçük herkes çocuk olarak kabul edilmektedir. 

Türk Ceza Kanunu’nda da bu tanımı kabul edilmiş ve çocukluğun üst sınırını 18 yaş olarak 

belirlemiştir (UNICEF, 2004). 

2017 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye nüfusunun yüzde 28.3’ünü 

çocuklar oluşturmaktadır (Türkiye İstatistik Kurumu, 2017). Bu oran, Türkiye nüfusunun 

neredeyse üçte birini çocukların oluşturduğunu göstermektedir. Buna karşın, genel olarak 

bakıldığında yapılan araştırmalarda Türkiye’deki haberlerde çocuğun yeterince temsil 

edilmediği, temsil edildiğinde ise suç, şiddet, istismar ya da kaza ve ihmal mağduru gibi 

1 Collin Turnbull’un evrensel olarak nitelendirdiği yaşam evreleri sırasıyla “çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik 
ve yaşlılık ”tır. 
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olumsuz örneklerle ilişkilendirildiği görülmektedir (Gencel Bek, 2011; Kuş vd. 2016; Yıldız, 

2018). 

Günümüzde her ne kadar çocuk ve çocuk hakları yasalar önünde korunuyor olsa da 

medyada yetişkinler dünyasının hâkimiyetini sürdürdüğünü söylemek mümkündür. Çocuğu ve 

çocuk haklarını gözeten bir habercilik anlayışı olarak çocuk odaklı habercilik, medyada çocuğu 

daha fazla görünür kılmayı amaçlamaktadır.   

Hak haberciliği, insan haklarını merkeze alan bir habercilik anlayışını ifade ederken, 

çocuk odaklı habercilik, çocuğu ve çocuk haklarını merkeze alan bir habercilik anlayışını 

benimsemektedir. Çocuk odaklı habercilikte, haberler çocuk haklarına uygun bir şekilde 

sunulmakta, haberlerde çocukların haklarını ihlâl edecek unsurlar bulunmamaktadır. Genelde 

hak haberciliği, özelde ise çocuk odaklı habercilikte haber, geleneksel gazeteciliğin 

tanımlamalarında yer alan unsurları barındırmamaktadır. Geleneksel basın anlayışının ileri 

sürdüğü “yakınlık, zamanındalık, ilgi çekme vb. haber değerleri, hak haberciliğinde 

farklılaşmaktadır (Bilik, 2011, s. 123). Dündar ve Deniz, hak odaklı haberciliğin işlevsel 

olabilmesi için, gazeteciliğin geleneksel kodlarının ve genel geçer ilkelerinin yazı bozumuna 

uğratılması gerektiğini belirtmektedir (2010, s. 202).  Hak haberciliğinin uygulanabilmesi için 

gazetecinin, haber yaptığı toplumdaki eşitsizliklerin farkına varıp, sadece olanı aktarmaktan 

öte, bu eşitsizlikleri giderici bir tutumla haberlerini sunması ve toplumu bilinçlendirmeye 

yönelik bir anlayışı benimsemesi gerekmektedir (Dündar ve Deniz, 2010, s. 202). 

Bu çalışmada, Antalya yerel basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem 

gazetelerinde yayınlanan çocuk içerikli haberler çocuk odaklı habercilik bağlamında 

değerlendirilmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde, hak odaklı habercilik anlayışı ve çocuk 

odaklı habercilik üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte, çocuk haklarına duyarlı bir habercilik 

anlayışının geliştirilmesi için çocuk hakları alanında yapılan yasal düzenlemelere değinmek 

önem taşımaktadır. Bu nedenle, çalışmanın ikinci bölümünde dünyada ve Türkiye’de çocuk 

hakları alanında yapılan yasal düzenlemelere yer verilmiştir.  

Türkiye’de hak haberciliği, çocuk odaklı habercilik, çocuk hakları ve medya konusunda 

farklı çalışmalar yapılmıştır. Aslıhan Ardıç Çobaner (2015), “Çocuk Hakları Bağlamında 

Suriyeli Mülteci Çocukların Haberlerde Temsili” başlıklı çalışmasında,  Birgün, Hürriyet, 

Radikal ve Yeni Şafak gazetelerinin internet sitelerinde altı aylık sürede yayınlanan haberleri, 

içerik ve söylem analizi yöntemi ile incelemiştir. Çocuk içerikli haberlere hak haberciliği 

perspektifinden bakan bir başka çalışma Feyyaz Fırat tarafına yapılmıştır. Fırat (2016), “Çocuk 
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Odak‘sız’ Habercilik: İnternet Sitelerinde Çocuk İçerikli Haberlerin Sunumu ve Etik İhlaller” 

başlıklı çalışmasında,  Hürriyet, Habertürk, Sözcü ve Haberler.com’un internet sitelerinde 

çocuk içerikli haberlere ne oranda yer verdikleri ve bu haberlerin sunumunda ne tür etik ihlaller 

yapıldığını incelemiştir. 

Öte yandan, yerel basında çocuk odaklı habercilik üzerine bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Yaygın basına bir alternatif sunan yerel basın, demokrasinin ve çoksesliliğin 

korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Suat Gezgin, yerel basını “demokrasinin 

temeli, halkın sesi ve bilgi kaynağı” olarak tanımlamaktadır (Gezgin, 2007, s. 177). Metin Işık, 

günümüzde yerel basının yöre halkının kültürel kimliğini korumak, haklarına sahip çıkmak ve 

yöreye saygın bir konum kazandırmak gibi görev ve yükümlülükler üstlendiğini belirtmektedir  

(Aktaran Girgin, 2009, s. 238).  Yaygın basının alternatifi olarak yerel basının hak haberciliğine 

ve çocuk odaklı haberciliğe nasıl yaklaştığı sorusundan hareketle, bu çalışmada Antalya yerel 

basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazeteleri örneklem olarak alınmıştır.  

Dolayısıyla, çalışmanın üçüncü bölümünde, yerel basın ve Antalya basınına değinme 

gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmanın temel amacını, çocukların medyada yer alış biçimlerine dair sorunları bir 

kez daha gündeme getirerek, Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerindeki haberlerin 

çocuk odaklı habercilik bağlamında incelenmesi oluşturmaktadır.   

Hak Haberciliği Anlayışı ve Çocuk Odaklı Habercilik 

Kitle iletişim araçlarının haber üretim ve aktarım sürecinde ideoloji kavramı çoğu kez 

belirleyici bir rol oynamakta, farklı yayın kuruluşları tarafından aynı olaylar farklı şekillerde 

tanımlanabilmektedir. Haber metinleri aracılığıyla egemen toplumsal anlamlar kurularak 

yeniden üretilmektedir. Bu durum gündelik dilimize yerleşmiş olan dilin ideolojik durumundan 

kaynaklanmaktadır. Geleneksel habercililiği hak ihlali yapan bir anlatı türü olarak kabul eden 

hak haberciliği de işte tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır.  

Medya’da nelerin nasıl temsil edildiği doğrudan insan haklarıyla ilişkilidir. Gerek 

dünyada gerekse Türkiye’de haber metinleri incelendiğinde çoğu kez insan haklarına yönelik 

ihlallerle karşılaşılmaktadır. Çiler Dursun, haber ve insan hakları arasındaki ilişkiye değinirken 

bu ikisi arasında hem “dolaylı ve örtük bağlantı” hem de “doğrudan ve açık bağlantı” 

bulunduğunu belirtmektedir (Dursun, 2007, s. 106). Dursun’a göre, haber ve insan hakları 

arasındaki dolaylı ve örtük bağlantı haberin hayatlarını ve kendilerini temsil ettiği, gösterdiği 

ve sergilediği insanların varoluşlarına ciddi bir müdahalede bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
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Haber, onları kategorize ederek, sınıflandırarak, “iyi” veya “kötü”, “köle veya efendi”, 

“kurban” veya “fail” konumuna hapsederek bu müdahalesini gerçekleştirmektedir (Dursun, 

2007, s. 106). Tersiz ise, haberde var olan bu ikili karşıtlıkların temelinde, tüm siyasal, 

ekonomik ve toplumsal alanlara nüfuz etmiş olan ‘biz’ ve ‘onlar’ ayrımının yattığını 

belirtmektedir (Aktaran Tokdoğan, 2013: 13).  

 Haber ve insan hakları arasındaki doğrudan ve açık ilişki ise haberin insan haklarına 

yönelik temsillerle, hak kavrayışımızı ve insan haklarına ilişkin algılayışımızı sorunlu olarak 

etkilemesinden kaynaklanmaktadır (Dursun, 2007, s. 106). Başka bir ifadeyle, haber üretim 

sürecinde gerçekleştirilen hak ihlallerinin, toplumun hak algısını olumsuz yönde 

etkileyebileceğini söylemek mümkündür. Dursun, doğuştan gelen yaşama, özgürlük gibi haklar 

ile tarih boyunca gelişerek evrensel geçerlilik kazanan yasalar önünde eşitlik, onur kırıcı 

muameleye maruz kalmama gibi temel haklarla ilgili konularda niteliği, yönü ve sonuçları 

açısından oldukça sorunlu bir habercilik yapıldığını belirtmektedir (Dursun, 2007, s. 106). 

Medya yoluyla yapılan insan hakları ihlallerinin altında büyük ölçüde neoliberal politikalarla 

birlikte dönüşen sahiplik yapısı olduğunu belirten Besim Yıldırım ise, medya 

profesyonellerinin insan hakları konusundaki birikimini ve tutumunu da göz ardı etmemek 

gerektiğini, hak ihlallerinin medya yoluyla meşrulaştırılabildiğini ifade etmektedir (Yıldırım, 

2016,  s. 111-112).   

Yaygın medyada yer alan tüm bu hak ihlallerin önüne geçmek için farklı habercilik 

arayışları ortaya çıkmıştır. Hak odaklı habercilik de bu yeni arayışlardan biridir. Bir kavram 

olarak “hak haberciliği” ilk kez Bağımsız İletişim Ağı (BİA) tarafından kullanılmıştır. 1997 

yılında IPS İletişim Vakfı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMO) ve Türk Tabipleri 

Birliği (TTB) girişimleriyle İstanbul’da temelleri atılan BİA projesi, Türkiye’deki medya 

ortamının çoğullaşması ve demokratikleşmesi adına yaygın medyaya bir alternatif sunmayı 

amaçlamıştır. Medya metinlerinin ve özelde de haber metinlerinin hak ihlalleri içerdiği 

düşüncesi hak haberciliği kavramın çıkmasında etkili olmuştur.  

Hak haberciliği, “hak ihlallerini görmezden gelmeyen, "ötekileri" haber yapmak için 

mutlaka bir hak ihlalinin konusu / faili olmalarını beklemeyen, herhangi bir haberi yaparken 

hak ihlaline yol açmayan bir habercilik” türü olarak tanımlanmaktadır (Alankuş, 2007, s. 22). 

Hak haberciliğinin amacı, hak haberlerini haber yapan sorumlu bir gazeteciliğin ötesinde, 

geleneksel haber anlayışını da dönüştürecek şekilde rutin haberlerini yaparken de hak ihlali 

yapmayan ve hakları gözeten bir gazetecilik anlayışı benimsemektir.  

Hak haberciliği kavramı, insan hakları haberciliği, kadın odaklı habercilik ve çocuk 

odaklı habercilik olmak üzere üç başlık altında ele alınmaktadır. Sadece insan hakları haberciği 
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kavramıyla yetinilmeyerek neden kadın ve çocuk odaklı haberciliğe ihtiyaç duyulduğu 

sorusuna açıklık getiren Sevda Alankuş, insan denildiğinde hala çoğunlukla “beyaz” erişkin 

erkeğin esas alındığını, kadınlara ve çocuklara mevcut eşitsizlikler nedeniyle olumlu 

ayrıcalıklarla yaklaşılması gerektiğini belirtmektedir (Alankuş, 2012, s. 24-25).  

Çalışmanın konusu olan çocuk odaklı habercilik kavramını, “çocuklara ilişkin yasalarda 

ve uluslararası sözleşmelerde belirtilen haklarının haber yazım ve sunum sürecinde göz önünde 

bulundurulması” olarak tanımlamak mümkündür (Fırat, 2016, s. 824). Başka bir ifadeyle, çocuk 

odaklı habercilik, çocuk haklarını gözeten, çocuğun yararını öne çıkaran bir habercilik anlayışı 

olarak ifade edilebilir.  

Ragıp Duran, medyada çocuk hakları ihlaline yönelik iki önemli probleme dikkat 

çekmektedir. Duran’a göre bunlardan ilki, çocuk odaklı olup da hak ihlali yapan haberlerken 

ikincisi, haber konusu doğrudan çocuk olmamakla beraber, yaygın gazetecilik/habercilik 

pratikleri içinde çocuğu yok sayarak, çocuk perspektifini dışlayarak yapılan hak ihlalleridir 

(Duran, 2012, s. 257). 

Bu çalışmada da, Antalya yerel basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem 

gazetelerinde yayımlanan çocuklara yönelik haberler ele alınırken, hem konusu doğrudan çocuk 

olan haberler, hem de haberin öznesi doğrudan çocuk olmamasına karşın içinde “çocuk” geçen 

haberler incelemeye alınmıştır. Böylelikle, yaygın basında yok sayılan, geri plana itilen ya da 

görmezden gelinen çocukların, yerel basında ne ölçüde görünür olduğu ya da olmadığı 

anlaşılmaya çalışılmıştır.   

Çocuk Hakları Alanında Yapılan Yasal Düzenlemeler 

Çocuk hakları ve çocuğun korunmasına yönelik düşüncelerin temelleri çok eskiye 

dayanmaktadır. Çocuk hakları konusunda ilk toplumsal politika belgesinin 1779 

yılında  İsviçre'nin Zürih Kantonu'nda yayınlanan bir emirname olduğu bilinmektedir (Talas, 

1990, s. 203). Bununla birlikte, uluslararası hukuk temelinde çocuğun korunmasına yönelik 

girişimler 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır.  Jules de Jeune, 1894 yılında, Uluslararası 

alanda çocukların korunmasına ilişkin bir örgütün gerekliliği düşüncesi ortaya atmış ve bu 

amaçla Paris’te özel bir toplantı yapılmıştır. Ancak, I. Dünya Savaşı’nın çıkması yapılan 

çalışmaların kesintiye uğramasına neden olmuştur (Akyüz, 2010, s. 36).  

Dirican, uluslararası alanda I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar çocukların haklarını 

kapsayan herhangi bir bildirge yayımlanmadığını belirtmektedir (Dirican, 2018, s. 44). 

Özellikle, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa’da çocukların korunması büyük önem 

kazanmıştır (Deveci, 2014, s. 19). Savaş, yıkık binaların, harap ve terk edilmiş evlerin yanı sıra, 
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kimsesiz ve yersiz yurtsuz kalan birçok çocuğu da geride bırakmıştır. Savaş sonrası durumun 

çocukların korunması konusunu üst sıralara taşıdığını söylemek mümkündür. 

1924 yılında Milletler Cemiyeti tarafından kabul edilen “Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirgesi” bu alandaki ilk belge olma özelliğine sahiptir (Dirican, 2018, s. 44). 1928 yılında 

Atatürk tarafından imzalanarak Türkiye’nin de kabul ettiği Cenevre Çocuk Hakları 

Bildirgesi’nde çocukların yaşatılmaları, gelişmeleri ve korunmaları temel ilke olarak ele 

alınmaktadır.  

Çocuk haklarına yönelik gerçekleştirilen ikinci uluslararası düzenleme 1959 tarihli 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’dir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 

Bildirisi’nin kabulünden tam otuz yıl sonra, aynı tarihte, 20 Kasım 1989’da çocuk haklarını 

belirlemede, koruma ve geliştirmede büyük önem taşıyan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 

(ÇHS) kabul edilmiştir (Odman, 2008, s. 3). Türkiye sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde 

imzalamıştır. Sözleşme, 1994 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir 

onay yasası ile onaylanarak 27 Ocak 1995 tarihinde 22184 sayılı resmi gazetede yayınlanmış 

ve 4058 sayılı yasa ile iç hukuk kuralına dönüşmüştür (Onat ve Akço, 2012, s. 77). 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 54 maddeden oluşmaktadır. 

Sözleşmenin 1. maddesinde, 18 yaşın altındaki her insan çocuk olarak tanımlanmakta, 2. 

maddesinde ise çocuklar arasında dil, din, ırk, cinsiyet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık 

yapılması yasaklanmaktadır (UNICEF, 2004). Onat ve Akço, ÇHS’de öne çıkan diğer temel 

anlayışları şöyle sıralamaktadır (2012, s. 78): 

• Çocuklar arasında ayrımcılık yapılması yasaktır,

• Çocuğun yararına bilinci öncelik verilmelidir,

• Çocuğun görüşü alınmalı ve katılımı sağlanmalıdır.

Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan çocuğun yüksek yararına öncelik verme ilkesi, çocuğun 

menfaatleri toplumsal veya bireysel başka menfaatlerle çakıştığında, çocuğun menfaatine 

öncelik tanınmasını ifade etmektedir. Sözleşmenin 3 maddesi ve 12. maddede yer alan çocuğun 

görüşünü serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkı çocuk 

odaklı bir habercilik anlayışı için yol gösterici maddeler arasındadır. Medya’da çocuklara daha 

fazla yer verilmeli, onlara kendilerini ifade etme hakkı tanınmalı ve medyaya katılımları 

sağlanmalıdır. Çocuğun yararını gözeten bir habercilik için çocuğun medyaya katılımının 

sağlanması ve görüşlerinin alınması kaçınılmazdır.  
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Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 34. maddesi ise çocuğun cinsel istismarına yönelik 

yükümlülüklerle ilişkilidir. Buna göre, taraf devletler, çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve 

cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler. Çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete 

girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını; fuhuş ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette 

bulundurularak sömürülmesini; pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak 

sömürülmesini önlemekle yükümlüdürler. 

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin yanı sıra, Türkiye’de 9 Haziran 2004’te kabul edilen 

5187 sayılı Basın Kanunu’nun “kimliğin açıklanmaması” başlıklı 21. maddesinde, 18 yaşından 

küçük olan suç faili veya mağdurlarının, kimliklerinin açıklanması ya da tanınmalarına yol 

açacak şekilde yayın yapılması yasaklanmış ve bu yasayı ihlal edenlere para cezası 

öngörülmüştür (Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, 2004). Bununla birlikte, Türkiye 

Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde “gazetecinin doğru davranış kuralları” başlığı 

altında çocuğun medyada yer alış biçimine ilişkin gazetecinin izlemesi gereken yol şöyle ifade 

edilmektedir (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2019):  

Çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) 

olsun, 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayınlanmamalıdır. 

Çocuğun kişiliğini ve davranışlarını etkileyebilecek durumlarda, gazeteci, bir aile 

büyüğünün veya çocuktan sorumlu bir başkasının izni olmaksızın çocukla röportaj 

yapmamalı veya görüntüsünü almaya çalışmamalıdır. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilen yasalarla her ne kadar çocuklar koruma 

altına alınmaya çalışılsa da, medya çocuğu haber metinlerine konu alış biçimleriyle ya da 

çocuğu doğrudan yok sayarak bu yasaları sıkça ihlal etmektedir.   

Yerel Basın ve Antalya Basını 

Yerel basını en genel biçimde, yalnızca belirli bölgelerde yayınlanan ve okunan, ulusal 

haberlerden çok yayındığı yöre halkını ilgilendiren konuları ele alan, yayınlandıkları yörenin 

haberlerini ve sorunlarını dile getiren basın organları olarak tanımlamak mümkündür. Yerel 

basın organları vatandaşların yaşadıkları şehir ve beldelerindeki sorunlar, olaylar, ekonomik ve 

sosyal gelişmeler ve yerel yönetimlerin aldığı kararlar hakkında bilgi sahibi olmaları açısından 

oldukça önemlidir (Gezgin, 2007, s. 177). 

5187 sayılı Basın Kanunu’nda yerel basın olgusu, “yerel” ve “bölgesel” süreli yayınlar 

bağlamında ele alınmıştır. Tek bir yerleşim yerinde ya da en az üç komşu ilde ya da en az bir 
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coğrafi bölgede yayınlanan yayınlar “yerel” ve “bölgesel” süreli yayınları ifade edilmektedir. 

Öte yandan, her coğrafi bölgede en az bir ilde yayınlanan ve ülkenin en az yüzde 70’ine 

dağıtılan yayınlar ise “yaygın süreli yayınlar” şeklinde tanımlanmaktadır (Basın Kanunu, 

2004). Bu doğrultuda, Antalya’da yayınlanan ve Antalya halkının gazeteler Antalya yerel basını 

oluşturmaktadır.  

Antalya’da yerel basın faaliyetleri 1920’li yıllara kadar uzanmaktadır. Haydar Rüştü 

Öktem tarafından çıkarılmış olan ve 533 sayı yayınlanan Antalya’da Anadolu gazetesi şehrin 

ilk gazetesi olma özelliğini taşımaktadır. Ömer Sami Çoşar, “Antalya’da Anadolu’nun ilk 

nüshasının uzun ömrü boyunca tek gazete basmamış, küçük bir el makinesinde…” 19 Aralık 

1920 tarihinde basıldığını belirtmektedir. (Çoşar’dan aktaran Güçlü, 2012, s. 38) 

Şehrin ikinci gazetesi ve Antalya'nın ilk günlük ve yerel gazetesi, 9 Eylül 1922 tarihinde 

yayın hayatına başlayan Antalya Gazetesi’dir. Kurucusu “Patriot” (Vatanperver) lakabı ile 

tanınan Mehmet Emin Adıson’dur (Çimrin, 2019). Antalya’da yayınlanmış en eski diğer yerel 

gazeteler ise Akdeniz (9 Mart 1925), Yeni Türkiye (1 Ocak 1926), Resmi Antalya (29 Ekim 

1927) ve Zümrütova (21 Aralık 1927) gazetesidir (Atabek ve Bayram, 2009, s. 11-12).  

Günümüzde de Anadolu’nun güçlü yerel basın geleneğine sahip şehirlerinden biri olma 

özelliğini taşıyan Antalya’nın merkezinde ve ilçelerinde haftalık ve günlük olmak üzere çok 

sayıda yerel gazete ve dergi yayınlanmaktadır. Sadece Antalya’nın merkezinde yayınlanan, 

Basın İlan Kurumu’na kayıtlı gazete sayısı 19’dur. Bu gazetelerden Akdeniz Gerçek, Akdeniz 

Manşet, Akdeniz’de Yeni Yüzyıl, Antalya Son Haber, Antalya Ekspres, Antalya Gündem,  

Antalya Hilal, Antalya Körfez, Gazete Bir, Hürses, İleri,  Meydan Akdeniz ve Antalya Ses 

günlük olarak yayınlanırken, Güney Haberci Aksu, Manavgat Pusula Haber, Antalya Aksu, 

Aksu Hakimiyet, Aksu Olay ve Aksu Vatan gazeteleri haftalık olarak yayınlanmaktadır. Öte 

yandan, Antalya’nın ilçelerinde günlük yayınlanan gazete sayısı 22, haftalık yayınlanan gazete 

sayısı ise 14 olarak belirtilmektedir. Bununla birlikte, şehirde toplam 11 dergi 

yayınlanmaktadır.2 

Çalışmaya konu olan ve Antalya’nın merkezinde günlük olarak yayınlanan Antalya 

Gündem gazetesi 31 Aralık 2001 tarihinde yayın hayatına başlamıştır. Antalya Basın İlan 

2 Antalya’da yayınlanan haftalık ve günlük gazetelere ve dergilere ilişkin veriler 12.02.2019 tarihinde Antalya 
Basın İlan Kurumu ile görüşülerek alınmıştır. Bu veriler, Basın İlan Kurumu’na kayıtlı gazete ve dergilerle 
sınırlıdır. 
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Kurumu’ndan alınan bilgiye göre, gazetenin günlük tirajı 406’dır. 24 Mayıs 2004 tarihinde 

yayına başlayan Akdeniz Gerçek gazetesinin günlük tirajı ise 414’tür.  

Çalışmanın Yöntemi ve Sınırlılıklar 

Yerel basında çocuklara ilişkin haberlerin çocuk odaklı habercilik bağlamında nasıl 

sunulduğunun araştırıldığı bu çalışmada, ilk olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştır. Geray, 

içerik çözümlemesini, iletişim içeriğinin, genellikle önceden belirlenmiş sınıflamalar 

çerçevesinde sistematik olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma yöntemi olarak 

tanımlamaktadır (Geray, 2011, s. 151).  Çalışmanın amacı doğrultusundaki bazı sorulara yanıt 

bulmak içerik çözümlemesi yöntemini gerektirmiştir. Öte yandan, çalışmada çocuklara ilişkin 

haberlerle ilgili genel bir bilgi vermenin yararlı olacağı düşünülmüştür.  

İçerik çözümlemesinin ardından elde edilen nicel verilerden de yararlanılarak örnek 

haberler çocuk odaklı habercilik bağlamında yorumlanmıştır. Çocuk odaklı habercilikte haber 

insan haklarına ve çocuk haklarına uygun bir şekilde sunulmakta, haberde çocukların haklarını 

ihlal edecek unsurlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çocuk odaklı habercilik, haber 

metinlerinde çocuk sesini duyurabiliyor mu? Dezavantajlının (ötekinin) lehine odaklı bir 

habercilik benimseniyor mu? Haberde haklar konusunda bir bilgilendirme var mı? gibi sorulara 

da yanıt aramaktadır.   

Çalışmanın sınırlılıklarını, 21 Eylül 2018 – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında, Antalya yerel 

basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerinde yayınlanan çocuk içerikli 

haberler oluşturmaktadır. Bu tarihler arasında toplamda 24 gazete incelenmiştir.  

Çalışmanın amacı doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmaktadır: 

1. Çocuk içerikli haberlerin gazetelerin toplam haber sayısına oranı nedir?

2. Çocuğa ilişkin “olumlu” haberlerin ve “olumsuz” haberlerin dağılımı nasıldır?

3. Çocuk içerikli haberlerin kategorilere göre dağılımı nasıldır?

4. Çocuklar ile ilgili haberlerde haberin öznesi ve haberin kaynağı olarak çocukların

görüşüne ne oranda yer verilmektedir?

5. Suç ve mağduriyet içerikli haberlerde “kimliğin açıklamama” kuralına ne oranda

uyulmuştur?

6. Çocuk içerikli haberler hak ihlali içermekte midir?
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Çalışmanın Bulguları 

Bu bölümde, çalışmanın amacına ilişkin bulgulara yer verilmiş, içerik çözümlemesi 

yöntemiyle elde edilen bulgular çocuk odaklı habercilik bağlamında yorumlanmıştır.  

Çalışmada ilk olarak, 21 Eylül 2018 – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında dağıtımı yapılan 

Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerinde çocuk içerikli haberlerin dağılımı 

incelenmiştir.  
Tablo 1. Çocuk Haberlerinin İncelenen Gazetelere Göre Dağılımı 

Gazeteler Haber Sayısı Çocuk Konulu Haberler Yüzde (%) 

Akdeniz Gerçek 321 23 %7,1 

Antalya Gündem 583 30 %5.1 

Tablo 1, Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerinde çocuk içerikli haberlerin 

dağılımını sunmaktadır. Buna göre, Akdeniz Gerçek gazetesinde yayınlanan haberlerin yüzde 

7.1’ini çocuk içerikli haberler oluşturmaktadır. Antalya Gündem gazetesinde ise toplam 583 

haber yayınlanmıştır ve bu haberlerin sadece yüzde 5.1’i çocuk içerikli haberlerdir. Her iki 

gazetede yayınlanan çocuk içerikli haberlerin sayısı ise 53’tür.  

Tablo 2. Çocuk Haberlerinin Gazetelere Göre Konumları 

Gazeteler 1. Sayfa 2. Sayfa ve Devam Sayfası İç Sayfalar Arka 
Kapak 

Akdeniz Gerçek - 6 16 1 

Antalya Gündem - 2 25 3 

Tablo 2’de Antalya Gündem ve Akdeniz Gerçek gazetelerinde yayınlanan çocuk içerikli 

haberlerin gazetelere göre konumları araştırılmıştır. Her iki gazetede yayınlanan çocuk içerikli 

haberlerin büyük bir bölümü iç sayfalarda yer almaktadır. Akdeniz gazetesi 23 çocuk içerikli 

haberden 16’sını iç sayfalarda yayınlarken, Antalya Gündem gazetesi, 30 çocuk içerikli haberin 

25’ini gazetenin iç sayfalarında yayınlamıştır. Bununla birlikte, her iki gazete de birinci 

sayfadan yer verdikleri haberlerin tamamını devam sayfalarına da yönlendirmiştir.  
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Tablo 3. Çocuk Haberlerinin İçeriği 

Gazeteler Olumlu Olumsuz Nötr 

n % n % n % 

Akdeniz Gündem 12 52,1 8 24,9 3 13 

Antalya Gerçek 16 53,3 11 36,6 3 10 

Toplam 28 52,8 19 35,8 6 11,3 

Tablo 3’te gazetelerdeki çocuk haberlerinin içerikleri “olumlu”, “olumsuz” ya da “nötr” 

olarak sınırlandırılmıştır. Çocuğun, cinayet, cinsel istismar, suç gibi içeriklerle sunulduğu 

haberler olumsuz olarak nitelendirilirken, çocuğun başarısını işleyen ya da çocuğun yararına 

olan sosyal sorumluluk projelerinde çocuğu haberleştiren içerikler olumlu olarak 

değerlendirilmiştir. Öte yandan reklam içerikli çocuk haberleri nötr olarak ele alınmıştır. Bu 

bağlamda, incelenen 53 haberin yüzde 52,8’inde çocuklar olumlu örneklerle sunulurken, yüzde 

35,8’inde olumsuz örneklerle sunulmuştur.  Çocuğun olumsuz örneklerle sunulduğu yüzde 

35,8’lik oran önemsenemeyecek büyüklükte olsa da, araştırmanın yapıldığı zaman aralığında 

her iki gazetede de çocuğa ilişkin olumlu haberlere daha fazla yer verilmiştir.  

Tablo 4. Çocuk içerikli haberlerin kategorilere göre dağılımı 

Kategoriler n % 

Öğrenci 6 11,3 

Kaza mağduru 4 7,5 

Cinsel istismar mağduru 3 5,7 

Cinayet + Cinsel istismar 1 1,9 

İhmal mağduru 4 7,5 

Suça itilen çocuk 2 3,8 

Sağlık mağduru 1 1,9 

Engelli 4 7,5 

Engelli + Sağlık mağduru 2 3,8 

Sporcu 6 11,3 

Sosyal sorumluluk hedefi 14 26,5 

Diğer (reklam aracı, vb…) 6 11,3 

Toplam 53 100 

Gazeteler tarandıktan sonra, çocuk içerikli haberlerin sunuluş biçimine yönelik belirli 

kategoriler oluşturulmuştur. Çocuğun mağdur olarak ele alındığı haberler, haberin içeriğine 

göre cinsel istismar mağduru, kaza mağduru, sağlık mağduru ve ihmal mağduru olarak 
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sınıflandırılmıştır. Böylesi bir detaylandırmanın çocuğun haberlerde sunuluş biçiminin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Öte yandan, kimi haberlerde çocuk hem 

cinayet hem de cinsel istismar mağduru ya da hem engelli hem de sağlık mağduru olarak 

yansıtılmıştır. Bu haberler, “Cinayet + cinsel istismar” ve “Engelli + sağlık mağduru” olarak 

kategorilere ayrılmıştır. Her iki gazetede incelenen 53 çocuk haberinden 15’inde, başka bir 

ifadeyle yüzde 28,3’ünde çocuklar mağdur olarak ele alınmıştır. İncelenen haberlerin büyük bir 

kısmını ise yüzde 26,5’lik bir oranla sosyal sorumluluk hedefi olarak sunulan çocuklar 

oluşturmaktadır. 

İncelenen gazetelerde, çocukların eğitim, sağlık ve diğer sosyal haklarına yönelik bazı 

haberlerde, çocukların bu haklara eşit şekilde erişiminin sağlanması devletin asli görevi olarak 

yansıtılmamakta, bireysel bir sorun olarak işlenmektedir. Görsel 1’de yer alan haberde, SMA 

hastası çocuğun ilaçlarının SGK tarafından kesildiği belirtilmekle birlikte, haberde daha çok 

annenin çaresizliği vurgulanmakta ve hastalık gibi çocuğun yaşam hakkını ilgilendiren bir 

durumda devletin yükümlülüklerinden söz edilmemektedir. Çocukların eğitim mağduru olduğu 

diğer haberde ise çocukların mağduriyetinden söz edilirken, haber metninde çocuğun eğitim 

hakkını vurgulayan bir bakışın eksikliği göze çarpmaktadır (Şekil 2). 

Görsel 1: Akdeniz Gerçek – 01.10.2018      Görsel 2: Antalya Gündem – 26.09.2018 

ULUSOY
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

286



Grafik 1. Haber kategorilerinin gazetelere göre sayısal dağılımı 

Araştırmada incelenen tarih aralığında,  Antalya Gündem gazetesi çocuk içeriklerinde 

sosyal sorumluluk projelerine en çok yer veren gazete olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel 

istismar haberlerinin en fazla yer aldığı gazete ise Akdeniz Gerçek gazetesi olmuştur. Öte 

yandan, iki gazetede ağırlıklı olarak haber metinlerinde çocukları sosyal sorumluluk hedefi 

olarak sunmuştur.  

Tablo 5 Çocuk içerikli haberlerde kimliğin kullanımı 

Gazeteler İsim/Soyadı 

Baş Harfleri 

İsim Açık 

Soyadı Baş 

Harfi 

İkisi de 

Belirtilmiş 

İkisi de 

Belirtilmemiş 

Toplam 

Akdeniz 

Gerçek 

n 2 1 5 - 8 

% 25 12,5 62,5 - 100 

Antalya 

Gündem 

n 3 2 5 1 11 

% 37,5 25 62,5 - 100 

Daha önce de belirtildiği üzere, Türkiye’de 9 Haziran 2004’te kabul edilen 5187 sayılı 

Basın Kanunu’nun “kimliğin açıklanmaması” başlıklı 21. maddesinde, 18 yaşından küçük olan 

suç faili veya mağdurlarının, kimliklerinin açıklanması ya da tanınmalarına yol açacak şekilde 

yayın yapılması yasaklanmıştır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde de 

çocuklarla ilgili suçlarda ve cinsel saldırılarda sanık, tanık ya da mağdur (maktul) olsun, 18 

yaşından küçüklerin açık isimlerinin ve fotoğraflarının yayınlanamayacağı belirtilmektedir.  

Bu bağlamda, Tablo 5’te çocuk içerikli haberlerde kimliğin kullanımı incelenirken, 

araştırmanın amacı doğrultusunda her iki gazetede de suç ve mağduriyet konularıyla gündeme 
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gelen çocukların haberleri ele alınmıştır.  Başka bir ifadeyle, çocuklara yönelik olumsuz 

haberlerde kimliğin teşhiri incelenmiştir. Tablo 3’te belirtildiği üzere, araştırma kapsamındaki 

iki gazetede çocuğun olumsuz örneklerle sunulduğu haber sayısı 19’dur. Her iki gazete de 

çocuğun sağlık mağduru olduğu haberlerde ismini ve soyadını açıkça belirterek kimliğini 

açıklamıştır. Çocuğun sağlık mağduru olarak sunulduğu haberlerde fotoğraflara da yer verildiği 

görülmektedir.  

Her iki gazetede toplamda 4 suça itilen çocuk haberi yer almaktadır. İki gazete de 

uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürülen çocuğun haberinde ismini 

açıkça belirtmiş, soyadının ise baş harfini kullanmıştır. Hırsızlık suçuyla ilişkilendirilen 

çocuğun haberinde ise sadece adının ve soyadının baş harfleri kullanılmış ve çocuğun kimliği 

teşhir edilmemiştir.  

Bununla birlikte, her iki gazetenin de cinsel istismar içerikli haberlerde “kimliği 

açıklamama” kuralına uyduğu görülmektedir. Ancak, Antalya Gündem gazetesi “cinsel istismar 

+ cinayet” kategorisinde değerlendirilen ve cinsel istismara uğrayan çocuğun yaşamını yitirdiği

haberde çocuğun kimliğini açıklamıştır (Görsel 3).

Görsel 3. Antalya Gündem (29.09.2018) 

Görsel 3’te yer alan ve yaşamını yitiren çocuğun cinsel istismarını konu alan habere 

“kamu yararının gözetilmesi” ve “kişilik hakkı” bağlamında yaklaşmak mümkündür. Her 

çocuğun kişilik hakları vardır. Türk Medeni Kanunu’nun 28. Maddesi’ne göre “Kişilik, 

çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar ve ölümle sona erer. Çocuk hak ehliyetini, 

sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder.” Kişilik hakları, 

kişinin doğumuyla başlar ve ölümüyle sona erer (Türk Medeni Kanunu, 2001).  
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Çocuğun kişilik haklarının korunması bakımından, 18 yaşından küçük olan suç faili 

veya mağdurlarının, kimliklerinin açıklanması ya da tanınmalarına yol açacak şekilde yayın 

yapılması yasaklanmıştır. Habere (Görsel 3) konu olan çocuk yaşamını yitirip kişilik haklarını 

kaybetse de, haberde kimliğinin açıklanması herhangi bir kamu yararı da sağlamamaktadır. Hak 

haberciliğinde bu gibi durumlarda sorulması gereken soru “Bu bilgiyi paylaşmam kamu yararı 

sağlıyor mu?” olmalıdır. Dolayısıyla bu haberde, hukuksal açıdan bir ihlal bulunmasa da etik 

ihlalin söz konusu olduğunu söylemek mümkündür.  

Öte yandan, Görsel 3’teki haber, çocuğun yaşam hakkına değinmesi, hak derneklerinin 

görüşlerine yer vermesi ve haber metninde olay odaklı değil de sorun odaklı bir yaklaşım 

benimsenmesi bakımından örnek olarak gösterilebilir niteliktedir.  

Tablo 6 Çocuk içerikli haberlerde fotoğraf kullanımı 

n % 

Çocuğun olayla ilgili fotoğrafı 31 58,4 

Çocuğun olayla ilgisi olamayan fotoğrafı 2 3,77 

Haberle ilgili olmayan fotoğraf (arşiv) 4 7,6 

Yetkililerin fotoğrafı 4 7,6 

Olayla ilgili olup, çocuğun yer almadığı fotoğraf 7 13,2 

Fotoğraf kullanılmayan haber 5 9,43 

Toplam 53 100 

Tablo 6’da çocuk içerikli 53 haberin yüzde 58,4’ünde çocuğun olayla ilgili fotoğrafına 

yer verildiği görülmektedir. Fotoğraf kullanılmayan haberler ise sadece yüzde 9,43’lük bir 

bölümü oluşturmaktadır. Çocuğun sportif başarısı, sosyal sorumluluk hedefi olarak çocuk ya 

da sağlık mağduru olarak sunulan çocuk haberlerinde her iki gazetede çocuğun görsellerine yer 

verilmiştir. Bununla birlikte, gazetelerde yer alan topla 4 cinsel istismar haberinde, habere konu 

olan çocuğun görseli kullanılmamış, haberlerin birinde arşiv fotoğrafı kullanılırken, diğer 

üçünde adliye önünde basın açıklaması yapan yetkililerin görseline yer verilmiştir. Gazetelerde 

cinsel istismar haberlerinde çocuğun fotoğrafının kullanılmasına yönelik bir hak ihlali 

görülmemekte, bu haberlerde her iki gazete de çocuk görseline yer vermemeye özen 

göstermektedir. Buna karşın, çocuğun suçla ilişkilendirildiği haberlerden birinde, fotoğraf 

kullanımından dolayı hak ihlali bulunmaktadır. Söz konusu haberde, çocuğun olaya ilişkin 

olmayan bir görselini kullanan gazete, her ne kadar çocuğun yüzünü bulanıklaştırsa da, çocuğun 

yüzü tanınmaktadır ve başarılı bir bulanıklaştırma yapılmamıştır. 
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Tablo 7. Haberde çocuğun görüşüne yer verme oranı 

Gazeteler Haber sayısı Çocuğun görüşü % 

Akdeniz Gerçek 23 1 4,3 

Antalya Gündem 30 - - 

Çocuklar ile ilgili haberlerde haberin öznesi ve haberin kaynağı olarak çocukların 

görüşüne ne oranda yer verildiğine ilişkin sonuçlar bir hayli problemlidir. Her iki gazetede de 

53 çocuk içerikli haberden sadece 1’inde çocuğun görüşüne yer verilmiştir. Bu ise çocuğun 

medyaya katılımın sağlanmadığını göstermektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 13. 

Maddesi’ne göre “Her çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.” 14. Maddesi’ne 

göre, “Her çocuk din ve vicdan özgürlüğü ve düşünce ve ifade özgürlüğüne sahiptir”; 17. 

Maddesi’ne göre ise bilgi edinme, haberleşme hakkına sahiptir. İncelenen her iki gazetede de 

sadece 1 haberde çocuğun görüşüne yer verilmesi çocuğa yönelik bir ayrımcılığın ve hak 

ihlalinin göstergesidir.  

Sonuç 

Antalya yerel basınından Akdeniz Gerçek ve Antalya Gündem gazetelerinin çocuk odaklı 

habercilik bağlamında değerlendirildiği bu çalışmada, yaygın basına bir alternatif sunan yerel 

basında da çocukların yeterince temsil edilmediği, çocuklarının seslerini bu alternatif 

mecralarda da duyuramadığı sonucuna ulaşılmıştır. Akdeniz Gerçek gazetesinde yayınlanan 

haberlerin yüzde 7.1’ini çocuk içerikli haberler oluştururken, Antalya Gündem gazetesinde 

yayınlanan haberlerin sadece yüzde 5.1’i çocukları konu almıştır.  

Yerel basında çocuk içerikli haberlerin sunumuna ilişkin herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamasına rağmen yaygın basın üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve benzer sonuçlar 

elde edilmiştir. Hürriyet, Habertürk, Sözcü ve Haberler.com haber siteleri üzerinden 6-20 

Mayıs tarihlerini kapsayan dönemde, yaygın basında çocuk içerikli haberlerin sunumu ele alan 

Feyyaz Fırat, 15 günlük sürede 4 gazetede toplam sadece 122 haberin yer aldığnı belirtmiş ve 

20 milyonu aşan çocuk nüfusuna sahip olan ülkemizde, çocukların internet medyasında 

yeterince temsil edilmediğini gösteren önemli bir sonuç olduğunu ifade etmiştir (Fırat, 2016, s. 

830). Bununla birlikte, Şule Yüksel Özmen (2012) ve Cem Tutar (2011) tarafından 

gerçekleştirilen araştırmalarda da çocuk içerikli haberlerin oranının günlük bir gazetede yüzde 

2’yi bile bulmadığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, yaygın basında çocuğun temsili üzerine 

yapılan diğer çalışmalarda olduğu gibi, yerel basında da çocuklar yok sayıldığını ve ayrımcılığa 

uğradığını söylemek mümkündür. Elde edilen bulgular, çocuğun bilgi edinme ve haberleşme 

hakkına yeterince önem verilmediğini göstermektedir. 
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Öte yandan, incelenen gazetelerde haberin konusu ve öznesi olarak çocuğun görüşüne 

nerdeyse hiç yer verilmemesi söz konusu gazetelerde çocuk odaklı haberciliğin eksikliği 

konusunda büyük bir probleme işaret etmektedir. Haber metinlerinden sadece birinde çocuğun 

görüşüne yer verilmesi, çocuğun ifade özgürlüğünün yok sayıldığının bir işaretidir. 

İncelenen gazetelerde yer alan sorunlu habercilik örneklerinin yanı sıra, çocuk haklarını 

gözeten ve çocuk odaklı haberciliği anlayışına örnek olabilecek haberlere de yer verildiği 

görülmektedir. Her iki gazete de araştırmanın dâhilinde bulunan zaman diliminde çocuğa ilişkin 

olumlu haberlere olumsuz haberlerden daha fazla yer vermiştir. Haberde olumlu bir olayın 

öznesi olarak sunulan çocuklar, diğer çocuklara rol modeli oluşturabilirler ya da temsil edilen 

olumluluk toplumda yaygınlaştırılabilir. İncelenen gazeteler, çocuğun suça itildiği, ihmal ve 

cinsel istismar mağduru olduğu haberlerin yanı sıra çocuğun başarısını işleyen ya da çocuğun 

yararına olan sosyal sorumluluk projelerinde çocuğu haberleştiren içeriklere de yer 

vermişlerdir.  

Medyada çocuklara yönelik haberlerin sunuluş biçimleri, toplumların çocuğa dair mevcut 

algısını yansıtmanın yanı sıra, bu algıları dolaşıma sokarak yeniden üretmektedir. Medya temsil 

biçimleriyle, toplumun ve o toplumdaki karar alıcıların çocuklara yönelik tutumlarını 

yönlendirebilmektedir. Bu nedenle, toplumda çocuklara ilişkin duyarlılığın arttırılması ve 

çocukların maruz kaldığı hak ihlallerinin önlenmesi konusunda medyaya büyük bir sorumluluk 

düşmektedir. Bu ise ancak haklar konusunda bilinçli ve sorumlu bir yayıncılık ilkesini 

benimseyen hak odaklı habercilik anlayışıyla mümkündür.  
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Abstract 

This study tries to explain glocalization strategy usage by global brand advertisements. To focus 
on glocalization term, it explores advertisements of three global brands, which are Lays, 
Vodafone and Coca Cola. Two research methods were applied to understand using glocalization 
in advertisements of aforementioned brands. Firstly, this study explains how Turkish cultural 
codes are represented via semiotic analysis. Secondly, in-depth interviews were conducted with 
ten people to analyze how people interpret and perceive glocal advertisements of global brands. 
According to research results, it is argued whether glocal advertisements plays a crucial role to 
manipulate peoples’ brand choices or not. 

Keywords: Globalization, Glocal advertisements, Cultural homogenization, Consumption, 
locality 

Global Reklamlar Aracılığı ile Tüketim Kültürünün Küyerelleşmesi 

Özet 

Bu çalışma global marka reklamlarının küreyerelleşmeyi strateji olarak nasıl kullandıklarını 
analiz etmektedir. Ana tema olan küreyereselleşmeye odaklanarak, üç global marka olan Lays, 
Vodafone ve Coca Cola’nın küreyerel reklamlarını araştırmaktır. Üç global markanın 
reklamlarında kullandıkları küyereselleşmeyi anlayabilmek için iki araştırma metodu 
uygulanmıştır. İlk olarak, göstergebilimsel yöntem aracılığı ile reklam içerisinde Türk kültürel 
kodlarının nasıl gösterilmiş olduğu açıklanmıştır. İkinci olarak olarak, on kişi yapılan 
derinlemesi görüşme ile global markaların glokal reklamlarını nasıl yorumladıklarını ortaya 
konmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, küyerel reklamların insanların tüketim 
tercihlerini etkilemede önemli rolü olup olmadığı tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küyerel reklamlar, Kültürel Homojenleşme, Tüketim, 
Yerellik 

1 This article is summarized from ‘Glocalization of Consumption Culture Through Global Brand 
Advertisements’ master thesis. 
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Introduction 

Globalization is a general term that it is difficult to define from one perspective. 

Globalization combines with different disciplines because it touches every point of our lives. 

Because of this, scholars define globalization differently. Some of them think that it creates 

single world, one society. ‘Globalization can thus be defined as the intensification of worldwide 

social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by 

events according to many miles away and vice versa’(Giddens:1990:64). According to this 

point,  global and local culture interact with one another because they have a relationship.The 

other definition is made by Arjun Appdurai. He thinks that everthing is globalized. As Arjun 

Appadurai noted in 1996, ‘Globalization is a world of things’ that have, different speeds, axes, 

points of origin and termination and varied relationships to institutional structures in different 

regions, nations or societies’ (as quoted in Dr. Nayef R.F Al-Rodhan:2006:7). Globalization is 

interconnection of everything in the world in terms of people, geographies, cultures, languages, 

communication. Because of this interconnection, differences are eliminated because all people 

meet at the mutual point. Even if there are many kilometres between them, they meet with each 

other under the same effect.   

This study looks at globalization impact on culture. With globalization, variety of 

cultures interact and gather around at the same place. Some scholars think that local cultures 

have become part of global culture. Tomlinson defined global culture as the emergence of one 

single culture embracing everyone on the earth (1999:71). Actually, scholars oppose the cultural 

globalization process because they think that cultures become Americanized under the 

resemblance of lifestyles and consumption patterns, so this causes homogenization of cultures. 

Therefore, globalization impact of culture is examined with consumer culture. Consumer 

culture has a connection with advertisement because advertisements are closely associated with 

the economic impact of globalization and cultural globalization. They manipulate people to 

consume the products which are advertised. Advertisement is a crucial communication resource 

between brands and societies. Because they hold a place in all types of communication tools 

which impact consumers who watch these advertisements and absorb messages presented to 

them over and over again. Leiss, Kline, Jhally and Botteril state that ‘By the virtue of the 

media’s saturation of everyday life and of the expanding scope of marketing as a strategic 

activity, advertising must be recognized as a special (and uniquely problematic) business 

institution because it lies at the intersection of the economy and culture’ (2005:15). 

Advertisement is a communication method with brands, which are being advertised, gain 
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specific interests due to its power. Even if the observation and assessing results of this process 

are long, the sole purpose between economic dimension of globalization with advertising lays 

groundwork for spreading consumer behaviour. Globalisation eliminates dissimilarities and 

provides homogenization through creating same consumption patterns. At this point, 

advertisement tries to put the effectiveness of glocalization with the process of manipulating 

consumption. Robertson defines glocalization within the scope of culture. Robertson underlines 

the ‘interpenetrating’ of the ‘particular’ and ‘the universal’. That is, ‘The local is not best seen 

as a counterpart to the global’rather, it can be regarded ‘as an aspect of globalization’(1995:30), 

so glocalization is a strategy of global brands to communicate or connect to dissimilar types of 

people who have different cultural characteristics. Khondker defines glocalization as the notion 

that removes the fear from many globalization that is like wave erasing all differences. He also 

states that in order for glocalisation to be meaningful, it must include at least one component 

that addresses the local culture, system of values, and practices and so on (2004:5-6) so 

globalisation impact, which shows how culture is used in advertisement making by global 

brands by using cultural factors under glocalisation because its starting point is national culture 

so culture is making process of human kind because people formulate themselves whatever they 

learn from their cultures. Therefore, culture is the most important factor to become human 

during life cycle. It differentiates people and create dissimilarities between them because 

conditions of world in different geographies are dissimilar and people who adopt these 

conditions since their childhood period according to place that they live in. 

Local and global brands differ in their marketing strategies.  Local brands create their 

strategies by indulging characteristics of society, including people and culture, since target 

audience of local brands is specific and they have knowledge how to use their strategies in 

society where they hold a place. Global brands, like Lays, on the other hand, try to expand its 

borders in different countries. In order to do this, global brands firstly observe and study on 

people. As a result, they develop global brands strategies, together with their policies. They 

then create positive perceptions towards their brands and companies for general Turkish public 

to make their brands more attractive to the target society. 

Economic and Cultural Globalisation 

Globalization has many dimensions that many academicians discuss and write the 

impact of globalization under sociological, technological, political, economic and cultural 

dimensions. Economic globalization is a historical process, the result of human innovation and 
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technological progress. It refers to the increasing integration of economies around the world, 

particularly through trade and financial flows. The term societies also refers to the movement 

of people (labor) and knowledge (technology) across international borders. There are also 

broader cultural, political, and environmental dimensions of globalization that are not covered 

here (Dr. Nayef R.F Al-Rodhan: 2006:16). 

 Appdurai (1996) who conceptualizes globalization by identfying five forms of flow: It 

is given only ethnoscape form og globalization in this study. Technoscape means the global 

landscape of persons made up of tourists, workers, refugees and others who are mobile, 

technoscape, the global configuration of technologies that allow movement across space; 

financescape, the high-speed global circuits of capital that are central to contemporary life; 

mediascapes, the networks capable of producing and distributing information in printed and 

visual forms, and ideoscapes, the political ideologies and values often circulated through 

mediascapes (As quoted in Faulconbridge and Beaverstock:2008:5). 

 Culture is a crucial thing to shape society because it is composed of material and 

spiritual values to become society. Members of the society share common values and formulate 

social values under what culture teaches them and their identity. Spencer Oatey defines culture 

as;  

Culture is a fuzzy set of attitudes, beliefs, behavioural conventions andbasic 

assumptions and values that are shared by a group of people, and that influence each 

member’s behaviour and each member’s interpretations of the “meaning” of other 

people’s behaviour (2000: 4)  

Globalization has an impact on culture because people who are at a distant part of the 

country come together so the cultural globalization come to fore. Cultural globalization is 

distinguished by a consciousness of dwelling in the world and a conception of that world as a 

fluid, interconnected, conflicted and dynamic whole (Dr. Nayef R.F Al-Rodhan;2006:16). 

Some scholars think that culture enters into interaction with other culture but on the other hand 

some of scholars think that culture becomes homogenized through these interactions. Because 

there are many local cultures in the world and this local cultures are under the influence of the 

dominant culture and this is the reason how global culture formulates and homogenization of 

globalization impacts to the culture in the world. According to their point of view, local culture 

starts to diffuse and becomes damaged through globalisation processes and the world begins to 

trasnform one cultural form and culture becomes standardized. The criticism comes from this 
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point.  Kongar identifies two important consequences of globalization on behalf of general 

culture. The first thing he underlines micronationalism, and the other consequence is cultural 

monosampling. He underlines that there is respect to all cultural differences with globalization 

and nation states lives separate. In addition to these seperations, consumers who live in different 

cultures the world resemble each other as far as the result of global marketing strategiesis 

concerned. They wear same clothes, eat same foods, or use same goods. These two contrary 

consequences live at the same time and threaten all nation states (as cited in Çelik; 2005:15). 

There is an interaction between globalization and culture because people, languages and 

traditions interact with one another. Castell discusses global network society according to these 

interactions. Even though people live in dissimilar cultures and have different perceptions of 

cultural values, globalization will impact hugely depends on them because the world which we 

live in has started to shrink under the globalization impact. Because of this reason, 

heterogenization of local culture becomes diffuse and global culture term start to enter into our 

lives and regulate our lifestyles with new forms of cultures. 

Methodology 

Two qualitative analysis were applied under this study. One is semiotical analysis. 

Semiotic analysis is a way of understanding texts and sorting out signifiers and signifieds. It 

gives an idea about which circumstances formulate meaning of a text. In addition to this, it is 

used to make sense of meanings behind the text. With the semiotic analysis, television 

advertisements of Lays, Vodafone, Coca Cola were examined in this study. There are four 

important reasons why those brands were chosen. The first reason is that these are well known 

global brands in Turkey, the second reason is that these brands spend huge amounts of money 

on advertisements, the third is that choosing these brands give importance to glocal type of 

advertisement because their advertisements are designed according to Turkish cultural values. 

Lastly, these brands can be found in various categories such as food and beverage, or 

telecommunication sector. Five advertisements of Lays broadcast in Turkey are analyzed in 

terms of when, where and the time frame. These advertisements are called, Lays Fırında 

Muhtar, Lays Kaşık Cips, Lays Fırından and Ayşe Teyzeli. These advertisements show how 

glocalisation term is used via cultural indicators and which figures are expressed through 

localisation. On the other hand, four advertisements of Vodafone were analyzed. The first 

advertisement is primary advertisement campaign of Vodafone in Turkey. The second 

advertisement represents some parts of Ramadan period and it is called ‘Davulcu and Cam 
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Güzeli’. The third advertisemet shows campaign during Ramadan Festival and the last 

advertisement is called ‘Ofsayt’.These advertisements were chosen to show which customs, 

traditions and common values of Turkish cultural societies are shared and represented in 

different ways. The third analysis focuses on Coca Cola advertisements.  Three advertisements 

of Coca Cola brand were investigated. The first advertisement is called ‘Doğudan Batıya’. This 

advertisement was broadcasted during Ramadan festival. The second advertisement is 

‘Haftasonu Gelse Yemekler Gelse’, and the other one is called ‘Yeni Yıla Yalnız Giren Adam’ 

. It is seen how traditional, religion and cultural codes are used in Ramadan festival, amongst 

different geographies of Turkeythrough selected advertisements. On the other hand, the second 

qualitative method which was applied is Indept Interview. Boyce and Neale define in-depth 

interviewing as: 

In-depth interviewing is a qualitative research technique that involves conducting 

intensive individual interviews with a small number of respondents to explore 

their perspectives on a particular idea, program, or situation (2006:3). 

12 questions were prepared regarding three global brands. In this method, ten people 

participated in in-depth interviews. In-depth interview is composed of two sections. The first 

section represents general questions about Lays, Vodafone and Coca Cola. The second part is 

composed of glocal advertisements of these brands. They represent Turkish society in order to 

understand participants’ feelings, remembrance level, ideas and observations about Turkish 

cultural elements.  In-depth interviews were applied for a period of 2 weeks. Each interview 

with each participant took 50-60 minutes. It was recorded with a voice recorder. In-depth 

interview was designed to answer 12 questions, some participants answered questions 

differently.  In-depth interviews reflect on how people think about global brand advertisement 

effects on local culture.  

Semiotic Analysis 

Schema 1: Concepts of Glocal Advertisement of Lays 

Glocal Advertisement of Lays 

Lays Fırından 
Muhtar 

Advertisement 
Year:2012 

Lays 
Kaşık 
Cips 

Year:2014 

Lays 
Fırından 

Year:2012 

Ayşe Teyzeli 
Lays 

Year:2014 

Lays 
Ayşe 

Elmacı 
Year:2014 

Rural Life, 

Social Values 
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Schema 2:Concepts of Glocal Advertisement of Coca Cola 

Glocal Advertisement of Coca Cola 

Ramazan Doğudan 

Batıya Advertisement 

Year:2011 

Haftasonu Gelse 

Yemekler Yense 

Advertisement 

Year:2011 

Yeni Yıla Giren 

Yalnız Adam 

Advertimement 

Year:2013 

Religion 

Food Culture 

Multicultural Identities 

Togetherness and Family 

Shema 3: Concepts of Glocal Advertisement of Vodafone 

Glocal Advertisements of Lays 

Five advertisements of Lays presented in this study, it is seen that figure of Ayşe Teyze 

is not only brings attention of audience, but also it uses local characters with elements of 

language, way of dressing, images of people, village scenes etc. Lays prepares its advertising 

contents according to dissimilar cultures and broadcast them according to local characteristics. 

Glocal Advertisement of Vodafone 

Telsim-
VodafoneKapsama 

Alanı 
Advertisement 

Year:2007 

Davulcu ile 
Cam Güzeli 

Advertisement 
Year:2013 

Vodafone 
Bayram 

Advertisement 
Year.2008 

Vodafone 
Ofsayt 

Advertisement 
Year:2011 

Geography 

Turkish Islamic Value 
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One common characteristics of this global brand is people who live in worldwide, consume the 

same brand, exposed to the same logo, similar name, eat Lays everywhere. Actually, this 

represents how globalisation has a power to create global culture, and shapes our lives through 

cultural usage. ‘Glocalisation is the way that globalisation really operates, which means that it 

enters into our lives through harmonization of local with globalprocess’(Robertson,1995). Talaş 

and Kaya (2007) discuss the results of cultural globalization in their article. The pivotal point 

they argue is that with the globalization, multiculturalism happens. Especially, they underline 

importance of communication channels and improvement of advertisement by adding culture, 

identity and global culture.  Arslan (2006) underlines that with the impact of globalisation, local 

and global interact with each other. He thinks that cultures are rediscovered again and culture 

is evaluated on behalf of holistic approach. Culture is produced and local integrates to global. 

In Turkey, Lays uses Ayşe Teyze figure, it also shows natural production of Lays by showing 

potatoes production in village of Ödemiş. It uses natural people by portraing their lifestyle, their 

language dialect, their clothes, all the symbols that convinces us that this is a fragment of 

Turkish society. On the other hand, one of the commercial in United States is called Lays 

Fireworks Commercial (Fireworks54321,2009) represents American people who gather around 

on a farm to seed potatoes. All generations of community help each other, they have come 

together in natural environment to see yielding of potatoes and share it. Actually, many 

advertisement campaign of Lays were broadcasted in different countries. These advertisements 

show how heteregonization to the homogenization process formulate our lives through such 

advertisements, by asking questions: how and in which way? Undoubtedly, the answer is 

locality and culture. To represent this, two advertisements were investigated in order to analyze 

some concepts. One is the first advertisement of Lays in Turkey, and the other is Lays Kaşık 

Cips.  In the first advertisement, there are three things attract attention which are  locality, 

heteregenous culture and rural life. Locality is significant because peoples’ roles are shaped 

according to their local identities. Advertising focuses on the concept of locality because the 

main figure, Ayşe Teyze, is a leading character. She acts so naturally, while describing the 

preparation process of Lays, as if she wasn’t acting. Her local identity was reified by her flowery 

baggy trouser, her green waistcoat, and her blue headscarf. In addition to this, her dialect is the 

most distiguishable characteristic of local identity. She says  ‘Yavrum Maşallah’, 

‘Buncağızlarım’, as she advises people to eat Lays Chips, she says, ‘Yiyin Gari’. These phrases 

are the most obvious examples to disclose her dialect, which also contributes to shape audiences 

perception about local person. Her language usage represents the society where she lives in. 

The reason behind local characteristic usage, is a strategy of a global brands; in order to 

express 
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itself, global brands, such as Lays, must capture mutual points and behaviours with Turkish 

people. Culture is a specific, original, and changes from society to society. Using regional 

dialect (Ödemiş), social geographical identity, local clothing are clearly observed in Lays 

advertising concept. As Lays uses this strategy, it tries to provide internalization process by 

Turkish people and capture their attention. Therefore, culture is a fragile segment and it 

surrounds advertising message of global brands and magnetizes people. In addition to this, it is 

a way of communication with Turkish people in a mutual way to use locality on advertising 

style through this strategy. As a result, advertising concept of Lays ads gives an idea about 

sharing Lays with others bring happiness.  

Glocal Advertisements of Coca Cola 

Characteristic of three glocal Coca Cola advertisements are investigated under 

glocalization term. The first one shows that Islamic Turkish society is generally about religion 

because its contents depend on Ramadan period. This period is crucial for Muslim people, like 

Turks, because people who don’t eat anything whole day and they think that they fulfill one of 

the duties to become Muslim person. In the first advertisement of Coca Cola. it is seen that how 

Turkish people, from West side to East side to Turkey, prepare for dinner time in Ramadan. In 

this ad, it isn’t seen prepation process of them, it is seen how localization surrounds this ad 

because peoples eating habit, their foods, their living place, lifestyle, clothes are dissimilar even 

if they hold a place in Turkey boundaries. In the second ad, hospitable characteristic of Turkey 

is shown. According to Künüçen, ‘Ramadan rituals which are owned by Turkish culture are 

accentuated’(2007:3). It is seen that crowded people who gather around home to eat Turkish 

kind of food, and share good time to talk with each other. Particularly, Turkish people who 

enjoy to invite people to their home, prepare food and pass time. This is one of the characteristic 

of Turkish society and reflects daily life of Turkish people. Generally, Turkish people who 

celebrate Christmas with elder members of their families. In this ad, old man who works as a 

security man in a factory in Christmas day but he isn’t alone because their family members who 

make a surprise for him to prevent becoming alone in a factory. Actually, this also shows how 

family is important for Turkish people especially in private days. It is penetrated how eldery 

person is respected in a family. Indeed, Coca Cola uses fragile things, like religion, like family, 

to attract attention of Turkish audiences through advertisements which are prepared according 

to structure of Turkish society. In general, global brand reaches people wherever they live in 

the world. The aim of global brand is to create global culture under consumption of the same 

brand in the world regardless of a culture people have. Aaker and Joachimsthaler (2000:306) 
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define global brand as  ‘Brands with a high degree of similarity across countries with respect to 

brand identity, position, advertising strategy, personality, product, packaging and look and feel 

soglobal brand onto Coca Cola which has an important role on to become standardizepeople. 

Its characteristic is totally same, one difference is strategy usage to address people due to 

cultural backgrounds. Success of Coca Cola is hugely depends upon its global strategy. Because 

it knows that how addresses to different kinds of people and how communicates with them in 

a mutual way through advertisements. Şili states that ‘Coca Cola which integrates not only with 

using traditional one but also it uses religious one and through this way it gets at somebody 

through this influence’ (2009:13). On the other hand, Gajendar and others underline ‘Coke are 

strongly identified with American ideas and values, such as the American dream of consumer 

society’. ‘Coca Cola has important role to shape worlds popular culture’ (2001:3). As a result, 

Coca Cola manipulates people to have or encourage them to have American way of life. It is 

not only brand but also it provides people to become Westernize, Americanize and through 

communication way so it bewitches Turkish people through its advertisements. 

Glocal Advertisements of Vodafone 

Four advertisement content of Vodafone are dissimilar from one another, they are 

analyzed under the same common point and it expresses using glocalization strategy usage in 

four advertisements of Vodafone. Turkish cultural codes are used with elements such as 

religion, gender relations, gender roles, and costumes. Relationship between technology and 

peoples lives’ are transformed. Appdurai (1990) uses the terms which is technoscape is paralel 

with this issue. His ideas reflect the issue and points out growing and spreading of technology 

in our lifes.  In Vodafone advertisements, relations are made under cultural elements. Vodafone 

offers different opportunities and organizes campaigns to Vodafone customers, it promises 

better conditions for Turkish people. In these advertisements, culture is an instrument of 

economic purposes of Vodafone, and it addresses Turkish people to gain more economic power.  

Vodafone is a global brand and many Turkish people are not able to recognize that Vodafone 

applies glocalization strategies of Vodafone. Even though Vodafone uses its advertisement 

content according to Turkish peoples way of understanding, it represents global technology and 

it isn’t possible to protect local characteristics of Turkish society. On the contrary, it pushes 

Turkish people to refrain to become a Vodafone customer. Content of advertisement hugely 

depends on cultural values. Technology completes our lifes. It is one of the most important 

indicatorthat it expresses how globalization has entered in our lives and has a power to changed 

it. However, advertising content of Vodafone isn’t successful to formulate, like Lays and Coca 
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Cola. It brings homogenization process through communication, because it effects peoples’ 

lifestyle, their way of communicating and their social relations.   

Indepth Interviews 

Comparison and Contrast: Audience response to Lays, Coca Cola and Vodafone 

Advertisements 

Indept interview was conducted with ten people in 2014. Interviwees said that what 

comes to their mind firstly regarding the Lays advertisement represents rural life, rural/village 

people, especially the character ‘Ayşe Teyze’. The main perception of the advertisement in one 

word could be rural. Rural is the contrary of urban, which is where we live,  our life conditions, 

our lifestyles, our homes, our income sources, clothing styles, way of communicating. They 

lead simple life, and this preserves their natural characters, such as Ayşe Teyze.  She is an 

example of a pure character, at the same time she is also sympathetic with the way of her 

speaking, and her behaviour towards fellow villagers. These are  characteristics of a rural life 

and rural people, however the important thing is that peoples’ life conditions areformulated by 

their lifestyle, their wearing and their daily life (Quality of Life in Rural Areas, 1994). 

 People who took part in this interview stated that the rural life caught their attention. 

This expresses how rural life is associated with Turkish culture. Participant 1 (M,30) said that 

rural life continues until modernity. In that period, Turkish people used to live according to 

rural way of living and their life style based on agriculture conditions. According to this issue,  

Participant 3 ( F, 28) made a contribution when she said that potatoes which are grown in 

villages and later on picked up by farmers because townsmen won’t pick up potatoes. The local 

tastes, organic structure of potatoes, its freshness, and the farming is done by villagers are 

associated with our Turkish culture. Because it doesn’t show only farmers’ mentality, but also 

represents effort of Turkish nation. Furthermore, in Lays advertisement, there are also some 

signifiers which represents rural life conditions in terms of some clothing. Participant 2 (M,25) 

said that Lays advertisement reflects identity of our society. This includes flat heeled shoes, 

baggy trousers, ladys’ dresses etc. This reminds his grandmother. He associates this type of 

clothing with life conditions in the village he visited, where he sawpeople like Ayşe Teyze. 

Type of clothing also represents and become important signifiers of our lives. Participant 1 

(M,30) underlined authenticity of a village, because for him our villages have special, unique 

arhitectual house style, environment, nature, village planning, daily lifestyle etc. Interestingly, 

people are not real villagers in this advertisement, they are actors and actresses; therefore all is 
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replica of a real village. The environment is created for commercial purposes and so many 

characteristics of an authentic Turkish village fascinates audiences. 

The common idea which meets up with its global characteristic, when interviewees 

discuss Coca Cola brand, they think that it is a well-known global brand. Global brand can be 

found on the shelves in many markets, and in various societies, and consumed by people who 

have different lifestyles. Common characteristics are recognized everywhere. They have same 

colour, same slogan. In an indepth interview, comments about Coca Cola were traditional. 

These positive remarks of the product come from its global chracteristic because it gives special 

taste and special feeling toward consumers. 

Participant 4 (M,25) observes different point of view about Cola Cola. Participant 4 says 

that our world in which we live in causes lonelines, and individualization is emphasized, that is 

why Coca Cola wants to show us counter image of togetherness in its advertisements. Coca 

Cola tries to impose on us the idea of Coca Cola consumption brings us closer to happiness.   

Informants who took part in an indepth interview, associated Ramadan advertisements of Coca 

Cola with Turkish cultural character. In Ramadan advertisement, parallel scenes are seen during 

the festival in Turkey; such as, all family member gather around the festive table, waiting for 

iftar time (evening meal during Ramadan), and become together to consume delicious 

traditional Turkish food, which is prepared.  Especially, meat balls, sarma, köfte, traditional 

desert etc, are eaten by family members who gather around the table and Coca Cola bottle 

passes hand to hand. Particularly, Muslim people don’t consume alcohol during Ramadan and 

Coca Cola is the substitute for it. Even though its character represents Coca Cola becomes part 

of “Turkishness”, it uses its global opportunities to express itself and manipulates consumption. 

According to this point of view, it is understood how and why Coca Cola gives importance to 

religious festivals. Coca Cola advertisements during Ramadan, is composed of religious motifs 

because it focuses on selling Coca Cola increasingly. Coca-Cola is one company says ‘Think 

global, Act local’. Ian Rowden, the vice-president and director of advertising for Coca-Cola, 

maintains that there is not even a quota on how many pool ads have to run in individual 

countries, but even he admits: ‘In one form oranother, all countries should see something’ (How 

Coca-Cola’s ‘think global, act local’,1997). 

Interviewees shared their opinion about Vodafone brand, the common point regarding 

the Vodafone brand is negative connotation and loss of interest. There are many reasons behind 

these negative perpection, such as bad experiences of Vodafone customers regarding the price, 
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service, its technology and also its network power. Participant 1 (M,30) said that he used 

Vodafone network not only in Turkey but also in Spain and Germany during 2 months during 

his travelling period in 2010. He wasn’t happy to use Vodafone network in foreign countries, 

because he encountered different price policy than Turkey. Participant 5 (M:27) thinks that 

Vodafone has a corporate identity. Vodafone addresses not only corporate individuals but also 

larger corporations.  

In conclusion, informants expressed their point of views and they identified themselves 

with brand. Additionally, perception about brand is critical because peoples’ perceptions are 

formulated according to their experiences. These are formed in a specific time and helps us to 

determine whether people should trust this brand or not. Interviewees talk and express their 

opinions about brand identity in a definite way. They have both positive or negative ideas 

connection with the brands identity, because brands reflect to their desirable characteristics 

through advertisement via visual images. These images manipulate peoples perception 

regarding the brand. 

Glocal content in Lays, Coca Cola and Vodafone 

Participants agreed common cultural points before watching advertisements of Lays. 

This shows how people well aware about Lays brand and its advertisements. Because audience 

made a connection between product and rural environment, rural people, their dressing style. 

The most noticable Turkish cultural element, according to intervieewers, is the habit of sharing 

something with neighbours and it is an important value for Turkish culture. Participant 6 (M:27) 

observed close neighbourhood relations, a Turkish type of music and tools used by craftmen. 

The Eastern dressing style, colourful cardigans, cossach, headscarf, different kinds of muslins, 

all these items are local in terms of accent ‘Yiyin Gari’. These cultural elements are taken from 

our traditonal local culture. ‘In our society, one thing is sended to another person to show good 

character within local words: Düşmanlar Çatlasın’(Participant 5,M:27). He relates this point 

with the scene where Lays was sent to neighbours. (Participant 7, F:25) said that Coca Cola 

expresses people coming together in this advertisement. Especially, Turkish people want to 

imitiate the production of foreign food. All the actors play in the advertisement wear local 

costumes according to their villages, which grabbed Participant 7s’ attention. This represents 

how Coca Cola harmonizes extensive Turkish boundries and relates them to each other during 

Ramadan period. This signifies various different cultures live within its borders. Because of 

these special cultural characteristics, their dining table styles, the food differentiate from one 
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another. The West and East part of Turkey have different cuisines on their dining tables.  Coca 

Cola is a mutual point for people to experience different types of food culture. Participant 8 

(M,28) pointed out  ‘The folk music is one of the important element of Turkish culture’.  As he 

explained folk music, in this case ‘Sordum Sarı Çiçeğe’ is one of the elements of Turkish culture 

and at the same time the main music track in Coca Cola advertisement. He added that ‘Konya 

is conservative place and it is seen bosphorus bridge in Istanbul, which means all these people 

from different part of Turkey wait for iftar time and mutual point which we see is that all of 

them consume Coca Cola in their festive dining tables’. Different regions of Turkey, have 

different styles of dining table, however Coca Cola is seen in all type of tables. Participant 1 

(M,30) states that he has been influenced by his statement money earned from the Coca Cola 

in Turkey, isn’t send to America, but is kept in Turkey. This makes Participant 1 (M,30) opinion 

about Coca Cola brand in a positive way. From this situation, he concluded two inferences. One 

was that Turkey has enough power and enough equipment to manage foreign brands in Turkey 

boundries, which means that Turkey expands its borders to have contact with global brands. 

Other inference is Coca Cola which advocates success of its local characteristic in Turkey. It 

wasn’t perceived as a foreign product even though it is an American brand and represents 

American lifestyle, acccording to Participant 1 (M,30) point of view. Coca Cola integrates itself 

through the local characteristics, and even among diverse cultures and people in terms of their 

lifestyle, their living areas on West and East side of Turkey. Participant 1 (M,30) mentioned 

the family doesn’t have any relation to traditional Turkish family. The reason behind this idea 

is that brands are mostly used in Western region of Turkey. East – West dichotonmy is 

reconstructed in these advertisements by emphasizing proximity the West of Turkey.  The kiosk 

culture is owned by Ottoman in Vodafone advertising. Kiosk which means that it is a big luxury 

houses that Turkish people, who lived in, espacially during Ottoman time and it was a symbol 

of traditional Turkish society in republican time. Participant1 (M,30) explains usage of Turkish 

cultural elements in the advertising isn’t important for him, he only gives value to services. 

Participant 6 (M:27) added that ‘The mani he sang to his grandmother was like a community 

message’.  The language particularly gets their attention, because it carries local character and 

makes it more real, the local language also reinvigorates brand message. Generally, 

interviewees agreed language usage in Lays ad, represents local language. As Participant 2 

(M,25) adds positive connotations about Lays advertisement, because of its dialect ‘Yiyin Gari’. 

Lays advertisement closes to his heart because of the dialect, he uses the same dialect in his 

life. Language is most crucial element because it is the crucial element which makes us human. 

AYAZ
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

307



It is not used only for communication purposes,  but it is also express ourselves and the language 

usage is so close to Participant 2 (M,25) and he thinks that it brings a positive attention for him. 

Different types of Turkish cuisine from East to West is shown in Coca Cola 

advertisements. The music usage in the advertisement; Sordum Sarı Çiçeğe, is a well known 

folk song in Turkish culture. However, some people think there is more than one culture in the 

country, it means multicultural identities hold a place and people have different dressing style 

in every part of Turkey. Therefore, Coca Cola is successful to combine them all differentiation 

in a positive way. Participant 1 (M,30) said that ‘The family in the advertisement was shown as 

a Western type of family’. It was artificial and fake. The only thing acceptable and close to our 

culture, was the kiosk, because it is part of an Ottoman period. Participant 7, (F:25) sees things 

in a different way. She said that ‘Bayramlaşma is an indispensible part of Turkish tradition and 

also the mani ‘Bedeniniz sıhhetli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun’ (Vodafones slogan 

in Turkish advertisement). Many intervieewers were notable to receive Turkish cultural 

elements from the ad, even though it holdes place during the Ramadan period. Participant 8 

(M,28) said that , ‘The cultural message presented by Vodafone is not successful as Lays and 

Coca Cola advertisements’. ‘Particularly, Coca Cola advertisements reflect Turkish society, 

according to her. ‘Coca Cola is remembered much more than Vodafone, cause of using 

Ramadan and the frequency of its advertisements on television is seen mostly than others. Coca 

Cola dominates the usage of Turkish cultural elements in terms of Ramadan festival’. As a 

result, advertisement of Vodafonesis  deficiency with its glocal strategy.   

When interviewees discussed about preference of global brands and usage of Turkish 

cultural elements in advertisements, general conclusion was that they prefer these brands in 

terms of their taste and its product category, specially on behalf of Coca Cola and Lays. Some 

authors have asserted that consumers may prefer global brands because of associations of higher 

prestige (Kapferer: 1997:54). Particularly, interviewees said that they prefer Coca Cola because 

of its red container, its red package combination with white colour. In addition to this, they 

sequence their preferences of Coca Cola brand because of its global characteristic and identity 

of the brand. Apart from Participant 2 (M,25), other interviewees don’t find Lays brand to be 

close to them, because all of them live in an urban area. They don’t feel and experience what 

Participant 2 (M,25) does while watching Lays advertisement so it is concluded lifestyles shape 

not only our life conditions but also our mentalities, our approaches toward brands. The main 

messages of campaign regarding Lays chip presents that it is natural, healty and delicious 

product. Brand message is encircled around locality and natural character so it is possible to 
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associate Lays consumption. General idea prevails that these brands were not chosen because 

of usage of Turkish cultural elements in an advertisements of Coca Cola, Lays and Vodafone. 

On the other hand, taste, price and quality play an important role to formulate customers’ 

preferences as theydecide to consume these brands.  

Brands and Lives 

The interviewees discuss whether these brands take place in our lives or not. Ideas merge 

around brands dominate our lives because of advertisement impact in terms of completing our 

lives with their qualities. According to Participant1 (M,30) says that ‘Lays became part of our 

lives because it creates an image of healty, natural and delicious food product. Participant 3 ( 

F, 28)makes a different contribution regarding Coca Cola. She states that, ‘Coca Cola is like a 

personal character. It is like an individual and even a family member’. Participant 3 gives an 

example from her daily life; where her father doesn’t care other types of food in a masses 

because he doesn’t eat anything without Coca Cola. Behalf of Coca Cola brand, it is only one 

type of a beverage and it replaced other types of drinks. Participant 10 (M,25) underline that 

‘The reason behind Coca Cola preferance by majority is, because it doesn’t have any rival, there 

is no powerful brand that would be an equal rival towards Coca Cola and this is why people 

want to consume Coca Cola. Coca Cola takes place as a first order and first thing which comes 

to our minds so these reasons and examples shows how people aware of Coca Colas adaptation 

to Turkish society. Participant 6 (M:27)expresses that Coca Cola flows our lives. Participant 3 

said that ‘Turkish people buy these brands because of their global brand characteristic’. They 

shape our points of view about brands prices, ingredients of drinks and food, they give us the 

opportunities so we buy these global brands according to these points of view under impact of 

global brand characteristics and identities. Participant 3 (F,28) gives an example; she drinks 

and eats Lays and Coca Cola when she is in a good mood but also she consumes same products 

when she is unhappy. Participant 3 said that ‘These brands become part of our lives. We are 

exposed to advertisements while watching TV series’.   From points of view about dominant 

brand in our lifes, there are two crucial reason associates with this condition. One of them is 

power of the brand. It means their advertising investments show and identify itself to wide 

variety of people, the other reason is that product takes place in our lives because they fill 

blanks, they become our needs and then they create habits. Participant 5 (M:27) who claimed 

that ‘These brands, Lays, Coca Cola and Vodafone, which come our minds as a first brand to 

consume’ so advertisement has an important and dominant influence to our lives. As these 

brands come to our lives, they change our eating habits, as they introduce us to a new food 
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product category which we are not familiar withand those kinds of food products are not part 

of the traditional Turkish cusine as we know it. Participant 7 (F:25) states that ‘Coca Cola 

creates fast food consumption behaviour’. This shows how Coca Cola takes place in our lives 

with combination with other foods. Participant 2 (M,25) stated that ‘Before Coca Cola, we 

drank sherbet or stewed fruit which provided coolness but Coca Cola supersedes them all, 

especially in summer time’. With this example, our consumption behaviour is transformed, 

according to Participant 2 (M,25). Furthermore, Participant 2 compares how consumption 

behaviour changes between his village in Manisa. According to Participant 2, the consumption 

of Laysincreases between youths and children. Reflecting on this issue, Participant 10 

(M,25)also observes negative points. He states that, before Coca Cola arrived, we drank sherbet, 

lemonate, and ayran. Regarding the mobile sector, particularly Vodafone, his idea is that it 

changed our lives. ‘Vodafone provides 500 minutes a month. The other networks offer 1000 

minutes a month, because they are rivals and they encourage us to talk more. But this condition 

triggers ‘Geyik muhabbeti’ and we gain a new habit by sending text messages to one other and 

this is our new value’. Although Vodafone changes our lives by providing different campaings, 

which includes more minutes to talk, this causes isolation among people since people prefer to 

communicate through phone than face to face communication According to Participant 5 

(M:27) thinks that consumption behaviour has been changed on behalf of mobile phone usage. 

Peoples’ personality changed, because people has become more individualize and mobile phone 

communication started to gain biggest importance. His example is that ‘Mobile phones give us 

5000 messages like Vodafone, the child nowadays can send a message to his friend, by typing 

a text under the table, even if he is engaged with eating his dinner with the rest of his family. In 

the past, this sort of behaviour wasn’t possible, but mobile phone brought new oppotunities, we 

moved away from our families and it damaged our relations whether we aware of it or not’. In 

addition to this, Participant 6 (M:27) who supportes Participant 5’ idea. He thinks that our 

consumption behaviour changed with technological revolution. Also, our consumption habits 

are reflected, in the past, we consumed home made food but now, because of our busy lifestyle, 

we have tendency to consume more ready meals and now we are focused more on a 

consumption and developed new behaviours. 

Transformation in Consumption 

There are many reasons behind changing consumption behaviour of people through 

brands. The most important issue is that local brands represent same product category and and 

don’t improve themselves, as oppose to the global brands. Therefore, Turkish people have 

AYAZ
Global Media Journal TR Edition, 9 (18) 
Bahar 2019 Sayısı / Spring 2019 Issue

310



tendency to consume foreign global brands. On the other hand, advertisement has a big 

influence to formulate their selling messages before manipulating peoples’ selling behaviour. 

so the goal of advertising is to change or influence consumers’ attitude. It aims to persuade 

people to buy product. Participant 1 (M,30) mentions dissimilar points about changing 

consumption behaviour. He said that ‘his family lived with Western references . They were 

introduced in a positive way and this condition shaped the existance of todays Turkish 

consumption behaviour’.  

Consumption of Global Brands and Its Effects in Culture 

Interviewees discussed the question is about how our culture is effected the consumption 

of these brands through advertisements. The strategic work of advertising is based on a constant 

surveillance of our changing culture. Fads, fashions, trends and individual behaviours are being 

monitored and diagnosed through a constant stream of market intelligence tools, which helps 

industry adjust to social change (Leiss, Kline, Jhally, Botteril:2005,263-264). ‘Before Lays 

entered in our lives, we consumed appetizers, cookies, but now she observes Lays holds a place 

in every home. In tea time, we eat Lays and we combine Lays with Coca Cola’. According to 

her, Lays simplifies our lives and we can get it everywhere nowadays Participant 3 (F,28). Our 

eating habits transformed and we broke off from our local cuisine through advertisements and 

so new values were created. This damages Turkish culture according to her points of view. She 

explains that ‘We weren’t always like this, that means we didn’t always eat appetizers, we gave 

importance to healthy food. In the last years, we started copying Western life style. Fast food 

consumption as a sufficent diet for us’. Participant1 (M,30) discussed that Turkish culture is 

well represented in an advertisements. This condition isn’t a positive thing because our 

lifestyles are dealt with in the hands of advertisement agencies and for Participant1 (M,30) said 

this process isn’t natural since culture becomes an marketing instrument for advertisements. On 

the other hand, Participant 5, (M:27) underlines ‘Culture is passive because advertisements 

change culture and cultural identities.’ He gives example from Lays advertisement; an old aunt 

Ayşe Teyze who eats Chips; this shows how cultural change happens and it proves how Turkish 

culture is made passive, so for him the main purpose of the ad shows a product, and not the 

culture itself. Culture is used only for brand integration into the advertisement, and its products 

according to his point of view. Holt, (2003a) Firat & Dholakia (2006) states that ‘Culture plays 

an important role to manage holistic system of meaning. Organizations and brands are networks 

which can not be evaluated without their cultural context. Therefore, marketing and branding 

are not just business processes but also cultural processes’ (as quoted in Maden, 2013). The 
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culture is produced for the public masses and is not made by them. It doesn’t arise with 

spontaneity, as a folk culture might be said to, nor does it offers the mass audience their own 

preferences, but is manufactured for producers’ interest (Miles, Hall, Borden:2004,163). The 

culture is used as an instrument and is crucial element of advertisements. Its purpose is to sell 

product and it is an effective tactic to impact bigmasses through cultural usage. In the past, Coca 

Cola didn’t use cultural elements in its ads, but today it uses local cultures elements in its 

advertisements. Now, Coca Cola uses local cultural elements in its advertisements although it 

isn’t originally part of Turkish culture. Through changing our consumption behaviour, the 

alienation process comes to our minds because even if only consumption seems to be change, 

it impacts our culture indirectly and interviewees agree that cultural alienation come with 

consumption of these brands. Alienation doesn’t just happen with one swift, but eating habits 

which are formulated by societies, our tastes, our preferences, also impact this and impact our 

food and appetizers choice or any other thing which we consume. Participant 6 (M:27)said that 

‘With alienation process, everything which is transformed through consumption because 

consumption touches every part of our lives and through this way global market transforms our 

consumption. Through consumption, we apart from our local culture slowly and our past 

habits’. According to his point of view, people all over the world meet at a mutual point because 

as we travel to foreign countries, we trust global brand and we directly to choose them as if we 

are British, Chinese, Indian… people who consume Coca Cola start to resemble each other. As 

we look from a local cultural perspective, our local culture may be at stake. Participant 7, 

(F:25)associates this condition with desire of resembling Westernization process. Participant 7, 

(F:25)explains that ‘Coca Cola prevents consumption of other Turkish local drinks and Lays 

impacts Turkish food culture and local culture negatively’. Participant 8 (M,28)said that ‘We 

try to copy Western lifestyle, we incorporate global brands and make them the center of our 

attention in our lives’. On the other hand, Participant 10 (M,25) added a contribution with 

example about alienation process. He said that ‘I was alienationed when I was a child. As new 

brand came, and I bought a new product, I identified myself with the Western people. I pictured 

myself as a child living in America, just like in American movies. This created a positive 

opinion about global brands. When I consume and purchase these brands, I alienate, definitely’. 

According to Participant 10s’ points of view, alienating from our local culture comes from the 

idea that we (Turks) have tendency to become Western people and advertisements plays an 

important role on behalf of this predisposition. Participant 6 (M:27) said that ‘Everything is 

transformed through consumption because consumption touches every part of our lives and 

global market transforms our consumption.  To sum up, alienation is a complex process of 
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consumption, it processes our inner life and our lifestyle and effects our habits and then 

transforms our culture in a new form through alienation’. Consumption is one of the cultural 

indicators because it includes eating habits, peoples’ taste, peoples’ addiction towards food and 

these brands, especially Coca Cola and Lays, which have new tastes and flavours to Turkish 

people, these brands are not local and because they are shaped by worlds’ cuisine, they differ 

from Turkish traditional types of food. Participant 2 (M,25) said that ‘In the past, we spent our 

time with our friends, and families, but with telephone technology, we don’t spend as much 

time with them anymore’. According to him, our first relations became second relations with 

using mobile phones relationships of people transform and change their communication style. 

We separated ourselves from our local culture with global brands consumption. He gave 

example from his family, despite he seperated from his family, he doesn’t need to visit his 

family often, since he can just ring them up 2-3 times a day, andspend minutes given by 

Vodafone phone service. , He explains that he socializes with his family through cell phone, 

but people become lonelier. Participant 8 (M,28) claimes that our culture is not protected in this 

way because enterance of global brands to Turkish market try to substitute somethingwhich is 

part of Turkish culture to become more similar to Western societies. He said that ‘We started 

to forget drinks like ayran and şalgam after some time, because new global brands have 

economic power and have capitalist mentality’. He says that salgam advertisements are not 

broadcasted instead of Coca Cola ads, because advertisements are one of the most important 

tool to address masses. According to his point of view, it brings negative consequences to 

Turkish society that it makes us passive observers watching our culture been turned into 

consumption.    

Global Brands In Daily Life Practices 

In our daily life pratices, these brands have a different meaning, Participant 7 (F:25) 

points out that ‘Consumption of global brand is associated with our working life styles, because 

people who work intensely and afterwards they are too tired to prepare their own meal at home, 

and because of this, they generally consume fast food’. This represents how reflection of 

consumption in our lives and gaining new habits. She gives an example of this issue, people 

were considerate, when a person consume a snack passed by a poor person, the person who 

consume food would hide his food because he respect toward the less fortunate one.  In our 

culture, consumption of something in the street was imperfection but now Turkish people don’t 

ignore whether this behaviour is an imperfection behaviour or not. Participant 8 (M,28), 

consumes Lays to satisfy his hunger because it is enjoyable before dinner time. On the other 
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hand, Participant 3 (F,28) makes a comment from different perspective, she says that Coca Cola 

became standard beverage in our dinner tables. She gives an example ‘We bought birthday cake 

when someone has a birthday, Lays and Coca Cola are served when guests come to visit’. 

Moving on, mobile phones have crucial importance nowadays because peoples’ communication 

realizes through mobile phones increased considerably. Participant 9 (F,28) says that ‘In my 

daily life, even if I don’t consume Coca Cola as much and don’t have an alternative of acidily 

containing drink, I would still prefer to drink Coca Cola than other beverages, because it 

substitutes other drinks in cinema, at cocktail party’. This example shows how Coca Cola is 

consumed in our daily lives.  In addition to this, Participant 1(M,30) says that ‘Coca Cola 

harmonises with everything’. For example, we make an activity in terms of smoking, walking, 

swimming, Coca Cola is a combination with pleasure.  His says that ‘While we are watching 

television, we drink Coca Cola’.  As we drink beer, we need Lays indirectly’. If Coca Cola 

didn’t take place in our lives, we wouldn’t crave Lays, so we experience new things through 

consumption, all things are transformed. While all these points were made, advertisement effect 

on consumption and culture is evaluated by interviewees. Television advertisements take 

advantage to reach wider audience in a single public appareance. Participant 7 (F:25) 

emphasizes ‘The importance of television advertisements on persuasion capability compare to 

other types of advertisement in terms of radio, internet, print advertisement’. On the other hand, 

Participant 2 (M,25) stated that ‘Advertisingspreads fastlty and it causes homogenization 

process’. Advertisements teach us how to drink Coca Cola, as we eat Lays open a package of 

chips and then dip it in yogurt’. Even though Participant 1 (M,30) mentions the health damage 

Coca Cola causes to consumers because of its over acidic structure, he drinks consciously which 

means that he doesn’t care of harmed ingredients of Coca Cola interms of cafein, sugar, are 

damaging his health as he drinks. He is familiar with its ingredients but he doesn’t pay attention 

to news articles on the Internet, news, and televisions warning about the dangerous affect of 

Coca Cola to our bodies. This indicates how advertising has a power on peoples decision 

regarding the products consumption. It shows how advertising creates prositive images about 

products whether or not the product includes unhealthy thing. Also, it gives persuasive 

messages even if there are negative characteristics, so it directly impacts peoples feelings, 

moods, emotions. So advertisements effect on our awareness and they transform our 

consumptions, habits because of advertising power. Participant 3 (F,28) said that advertisement 

equalizes the consumption and therefore it has an important role in our lives. Participant 10 

(M,25) said that ‘Advertisements create a sensation and manipulate us to owe these brands so 

that we want to have an experience. Participant 7 (F:25) gives an example on having a 

positive 
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perception on Vodafone. She says that people have an image of travelling to foreign countries 

while using Vodafone. She remembers one of the advertisements of Vodafone. Main character 

in the ad is Mehmet Okur, national basketball player from Turkey. In this advertisement he 

phones from England to communicate with his parent, to show Vodafones reception power is 

in foreign countries. She still holds this perception in her mind. This shows how Vodafone 

expresses itself through fast networking to promote itself towards the huge population in the 

worl.  Importance of advertisement role is explained by Participant 8 (M,28). He remembers 

Vodafone advertisement which was broadcasted many years ago. It was about network 

characteristic of Vodafone. Participant 4 (M,25)said that he uses Vodafone for 3 years now. As 

he thinks about the reasons why he selected this brand, he recalls the campaign on tv and bilbord 

advertisements. Participant 9 (F,28)  talks about Coca Cola and she remembers how 

advertisements create an excitement mood to drink Coca Cola. She says ‘We became 

accustomedto drink Coca Cola, our senses are influenced’. In this way, people and their 

environment are manipulated through advertisements to consume Coca Cola and Lays 

Participant 5 (M:27) who reminds importance of advertisement but the frequencies of them are 

broadcasted. He underlines that he rememberes Coca Cola because of the frequency of the ad 

shown on TV. So advertisement frequency is crucial to remember the brand and product. This 

situation represents that remeberence and preference of a brand. It is associated with its 

frequency.  

The Role of Advertisements for Local Consumers 

Advertisements manipulate ready consumption and they infuse it inside of culture. He 

thinks that ‘Advertisements lies and they are organized for crime to threat society’. They 

manipulate our lives immensely, and dictate us to do things differently. Our society is addicted 

to the television, while watching we are exposed to advertisements and in this way they effect 

our choices and influence our decisions definitely. Television also plays an enormous role 

according to interviewees because its persuasion capability is more powerful than other types 

of advertisement in terms of radio, internet, print advertisement so advertisements power 

shouldn’t have been underestimated even if we aren’t conciously aware. Therefore, society is 

influenced and finally culture is influenced. Advertisements impact and shape our lives, because 

our lives are formulated according to brands with their specific characteristics, and they give 

meaning to peoples’ live but it all begins with an advertisement. Advertisement has an 

enormous role regarding this situation because advertisements can be found literaly 

everywhere; we stop at traffic lights there will be bilboards, or as we walk down the street, we 
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will see some outdoor advertisement application, as we purchase newspaper or some 

magazines, we will see some examples of print advertisement, also as we watch Tv series, we 

will see every type of product from clothes to the jewellery, cosmetics etc. been advertised. 

Resemblance in Consumption Patterns 

Participant 2 (M,25) says that ‘We have same consumption pattern, for example, 

through Coca Cola; whichever place we may go, we can purchase Coca Cola brand and 

experience same taste, so we meet a mutual point with other people outside the Turkish borders 

like, who are Chinese, Russian and American’. Participant 3 (F,28) also says that we are trying 

to become Westernized through usage of global brand products. She gives an example between 

a local brand Cipso and global brand Lays, she reveals that  ‘As I decide between the two 

brands, I go for the Lays. I don’t look at their prices, I compare only their qualities’.‘Global 

brands have always dominated our lifes andthis idea causes manipulating global brands to 

change our lifestyles so we resemble Western people become standardized as consume same 

brands’(Participant 3, F, 28) To sum up, people who are from different parts of world, started 

to resemble each other in product consumption because theseglobal brands are sold in every 

market, and wherever we go and we become part of other societies, regarding our eating and 

drinking habits with countries outside of Turkish borders.  

As a result, indepth interview was applied to learn peoples’ perceptions or 

interpretations. The first and most important thing to conduct indept interview was  informants 

knowledge and awareness level about these brands. Because informants explain their opinions 

about Lays, Vodafone and Coca Cola before they watched advertisements. This condition 

relates with having global identities of these brands according to informants’ opinion. On the 

other hand, the other result of indepth interview is, informants who prefer and consume Coca 

Cola, Vodafone and Lays. The glocal advertisements of these brands provide to remember 

products and campaings of these brands in an easily way but it isn’t a factor to use these brands 

because some informants think that glocal advertisements are artificial. The other result of  an 

indept interview is that people think these brands become part of our lives because people find 

them whichever place they go. The most important result of indept interview is that informants 

think that our culture (consumer) is effected badly because consumption behaviour are shaped 

according to Americanization impact and this comes with alienation process through 

consumption. 
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Conclusion 

There is a new world order and this new order is formulated by globalization. Even 

though globalization is not an easy term to define. It entails various relations. It wraps our lives, 

cultures, perceptions, lifestyles, habits, needs because it dictates the world’s standart and covers 

all geographies of the world. It has a macro level impact. Culture is the one dimension of this 

impact. This study especially focuses on relation of culture and advertisement and it looks 

glocalisation term with selected global brand advertisements. Role of advertisement 

manipulates consumption behaviour of masses. Consumption is one of the element of culture 

because our cultures are reflected to our consumption styles. This is the reason why consumer 

culture change through advertisements because our attitudes, habits, start to form and shape by 

global brands.  

 This study tries to explore how consumer culture is affected through globalization, 

where advertisement is the main theme to observe and learn peoples’ ideas about this issue. 

Three global brand advertisements are selected due to their consumption percentages. These 

advertisements represents their glocal characters because their contents are prepared according 

to cultural characteristics. Even though globalization affects the culture, it realizes with 

advertisements because advertisement creates consumer societies and it has a powerful role to 

change peoples’ preferences, attitudes, and lifestyles. In addition to this, advertisements of these 

brands were selected according to their glocal content in order to conduct semiotic analysis. 

Especially, rural and local characterictic of Lays advertisements are analyzed. Villagers have a 

role in the ad and use their own local language in their village environment. Advertisement 

exposes one of the Turkish social characteristics through advertisements. Coca Cola 

advertisements generally use Ramadan theme under the glocal type advertisement. Particularly, 

it focuses on vast Turkish geographical areas and their dissimilar characteristics from one 

another. In Vodafone advertisement, it uses Ramadan festivals to promote its campaigns. Coca 

Cola and Vodafone generally use Ramadan concept in glocal advertisements but Vodafone is 

dissimilar because it doesn’t try to effect Turkish people through usage of cultural values in its 

advertisements, but it represents its technology according to world standarts. Then, 

questionneries and indepth interviews are applied based on semiotic analysis which provides 

deep analysis onto culture through advertisements of these brands.  

Participants contributes different point of view about global advertisements onto culture 

according to indepth interview. Participants express their point of views in a free way. They 
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share their opinions detailly to say reason why. Many results are taken but the most important 

one is; people who think that our culture doesn’t prevent itself from globalization and 

advertisement effect. Particularly, the question is about;  why people prefer this brand, 

represents that many people prefer Lays, Vodafone and Coca Cola because of its global feature. 

It revails how many people aware and accept to be part of aglobal brand. Two results are taken 

according to research methods. One of them is advertisement has manipulative role in our lives 

in terms of formulating homogoneous culture through standardized products, the other one is 

that local cultures are entegrated global circumstances especially glocal type of global 

advertisements.   

In conclusion, globalization presents everywhere. We indirectly interact with other 

people, who are from different cultures, geographies, and who speak different languages etc.  

This study doesn’t prove the answer about how exactly we change and how our cultures become 

homogeneous through globalization, it tries to show how our consumption behaviour has a 

tendecy to change, impacts on our food culture and how our food culture is transformed in a 

different way. This realizes through entegration of local culture to global culture. It is not stated 

that global culture erases local culture but there is a tendency on a progress and processes impact 

local culture in a negative way.  This study tries to represent impacts of globalization onto 

advertising strategies of glocalization term. With the globalization, it is seen how consumption 

formulates peoples’ lives, because global brands have a decisive character on shaping peoples’ 

preferences, perceptions, expectations and form them in a homogeneous way.  
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