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24-25 Mart 2016 tarihleri arasında Kocaeli Wellborn Hotel’de bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz “1. 
Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi” 
önemli bir katılıma sahne oldu. Kongrede ana konu başlıkları olarak “İletişim, Edebiyat, Müzik ve 
Sanat” mercek altına alındı. 4 ana konu başlığı altında farklı alt konuların akademik ve bilimsel 
anlamda incelenmesi sağlandı. Gerek Türkiye’den, gerekse de dünyadan farklı katılımcıların bir araya 
gelmesiyle gerçekleşen farklı disiplinlerle ortak çalışmaların bilim dünyasına kazandırılmasına katkı 
sağlayan kongremizde iletişime, edebiyata, müziğe ve sanat dallarına yönelik güncel yaklaşımlar 
tartışıldı, birçok sorun mercek altına alındı. Yaklaşık 1 yıllık yoğun bir çalışma ve araştırma 
periyodunu kapsayan kongremiz bilim dünyasının değerli akademisyenlerini bir araya getirdi. 438 
bildiri bilim kurulu tarafından incelemeye alındı ve 102 bildiri kabul edilerek sunuldu. 22 oturum, 8 
davetli konuşmacı ile birlikte toplam 30 seans kongrenin temel yapısını oluşturdu.

Kongremizin ikincisini 2017 yılında yine Kocaeli Wellborn Hotel’de gerçekleştirmeyi planlamaktayız. 
İletişime, edebiyata, müziğe ve sanata dair farklı ve güncel yaklaşımları konuşacağımız kongremizde 
daha yüksek bir katılımcı sayısına ulaşacağımızı temenni etmekteyiz. Kongremizde bizleri 
destekleyen akademisyenlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, Wellborn Hotel yönetimine 
teşekkürlerimizi sunar, “2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel 
Yaklaşımlar Kongresi”nde buluşabilmek ümidiyle başarılı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dileriz. 

Saygılarımızla…

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat 
KIRIK

Kongre Sekreteri

Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Kongre Başkanı 
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16

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES



17

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

KAYIT DESK: Tarih : 24.03.2016  / Saat: 08:00 – 9:30
KONGRE AÇILIŞ PROGRAMI Tarih: 24.03.2016  / Saat: 9:30 – 9:45
AÇILIŞ KONUŞMALARI 
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Gürkan DAĞBAŞI
ABBASİ DÖNEMİ ÇEVİRİ HAREKETİNDE ÖNE ÇIKAN 
ÇEVİRMENLER, ÇEVİRİ YAPILAN ALANLAR VE ÇEVİRİLERİN 
ÖZELLİKLERİ

Sadık BOL,  
Gürkan DAĞBAŞI

TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA CUMHURİYETİN 
İLANINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

Murat ÖZCAN
NOBEL ÖDÜLLÜ MISIRLI YAZAR NECİP MAHFUZ’UN EL-
KAHİRETU’L-CEDİDE ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ 
DİL OYUNLARININ EŞDEĞERLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Murat DEMİR
ENDÜLÜS DÖNEMİ ÇEVİRİ FAALİYETLERİNİN BATI DÜNYASINA 
ETKİLERİ
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Ali TAŞTEKİN
TÜRKÇEDEKİ SAYMA SAYILARININ KÖKENİ ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME

Halil İbrahim 
ŞANVERDİ, 
Abdulmuttalip 
IŞIDAN

İSLAMİYETİN SAVUNULMASINDA ŞİİRİN ROLÜ

Müge SUCU 
POLAT

FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİ ÜZERİNDEN 
GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE BAKIŞ
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SOSYAL MEDYA VE SOSYAL YARGILAMANIN 
TOPLUMSAL ALGI BOYUTU: BİR ÖLÇEK 
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Murat KORKMAZ, Ercan 
ŞAHBUDAK, Ali Serdar YÜCEL, 
Sevcan KARACABEY, Kaya YILDIZ, 
Sevilay YILDIZ, Michael KUYUCU, 
Ayça GÜRKAN, Selvinaz SAÇAN, 
Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Ayhan 
AYTAÇ, Haluk ŞENGÜN

HASTA, HASTA YAKINI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI 
ARASINDAKİ İLETİŞİM İLE DİĞER 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK 
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
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ŞAHİN, Ayhan AYTAÇ, Mustafa ÖNER 
UZUN  
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12: 00 – 13: 00 ÖĞLE YEMEK ARASI 
 
SALON A
Tarih: 24.03.2016  / Saat: 13:00 – 14: 00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yasemin AYDOĞAN  

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Funda BUGAN
DİVAN ŞİİRİ VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİMDEKİ 
ROLÜ

Gulnoz SATTOROVA
ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNIN OZBEKÇE 
ÇEVIRILERI

Gökşen ARAS 

EDEBİYATTA YARATICILIK SÜRECİ VE 
UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI: THOMAS DE 
QUINCEY’NIN BİR İNGİLİZ AFYON TİRYAKİSİNİN 
İTİRAFLARI VE WALTER BENJAMIN>IN ESRAR 
ÜZERİNE BAŞLIKLI ESERLERİ

Haluk ŞENGÜN
SAĞLIKTA İLİŞKİ PAZARLAMASININ MÜŞTERİ 
BAĞLILIĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Ayşe Meral TÖREYİN SES EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
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Şanser VURGUN
SANATTA VE EDEBİYATTA MÜDAHALE: DEVLET 
TÜSAK VE SONUÇSAL MANİFESTO

Hasan KAVRUK, Erol GÜNDÜZ 
ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE KLASİK TÜRK 
EDEBİYATINDAN ESİNTİLER
 

Şanser VURGUN
TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ’NE DAİR 
KISA BİR İNCELEME: 1982 ANAYASASI MI? ANA 
YASAK MI?

Erkan ÇİÇEK, Ghonche GHOJOGHİ

 İLETİŞİM, MEDYA VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA 
TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLIĞININ 
İLETİŞİM MESLEK LİSELERİNDE PROGRAM 
İSİMLENDİRMESİ İLE İÇERİĞİNİN 
BİÇİMLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ
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Murat ERCAN, Ali AYATA
TURKEY-EU RELATIONS SINCE ANKARA 
AGREEMENT 1963-2015: RELATIONS GOING 
WHERE

Ali AYATA, Murat ERCAN
HUMAN RIGHTS ASPECTS OF EUROPEAN 
FOREIGN POLICY

Şeyda BARLAS BOZKUŞ
THE BORDERS OF INTERCULTURAL 
COMMUNICATION IN TURKEY: INTERNATIONAL 
ART EXHIBITIONS AND TURKISH FESTIVALS

Safir Kassim BOUDJELAL
SHAKESPEARE SEEKIN AN AMERICAN 
MARKETISER: TOWARDS A YOUTUBISATION OF 
THE LITERATURE

Hakan DURAN
A CONTEMPORARY AVANT-GARDE PRODUCT: A 
SEARCHING ABOUT ERDEM HELVACIOĞLU AND 
“FREEDOM TO THE BLACK”

Esra KARAOL
AN ANALYSIS OF ARNOLD SCHOENBERG’S 
STRING TRIO
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Barış Tolga EKİNCİ, Hakan AYTEKİN
BELGESEL SİNEMADA DİEGETİK OLMAYAN 
MÜZİĞİN ANLATIM DİLİNE ETKİLERİ

Güliz Müge AKPINAR
BİR REKABET ETME FAKTÖRÜ OLARAK 
REKLAM VE TÜRKİYE’DE REKLAMA YÖNELİK 
MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Güliz Müge AKPINAR
TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ KURGULANMASINDA 
MEDYANIN ROLÜ

Çiler YEYĞEL ÖZCAN, Semra 
ELMAS, Ümran SEVİL

TÜRKİYE’DE JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK 
OLGULAR ÜZERİNDE MÜZİĞİN ETKİSİNİ 
BELİRLEMEK AMACIYLA YAPILAN TEZLERİN 
İNCELENMESİ

Erkan ÇİÇEK SAĞLIKSIZ İLETİŞİM
 
 
15:00 – 15:30 ÇAY KAHVE ARASI 
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON A
Tarih: 24.03.2016  / Saat: 15:30 – 16: 30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Olga HASANOĞLU   

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Olga HASANOĞLU
TÜRKİYE’NİN GENÇ NESİL BESTECİLERİNDEN 
ARMAĞAN DURDAĞ’IN PİYANOLU YAPITLARI

Hatice Burcu ÖNDER
TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ: NASIL 
DEĞİŞİYORUZ, NASIL İFADE EDİYORUZ?

Emine DEMİRAY, Serpil DÜNDAR
ÇOCUK KANALLARINDA YAYINLANAN 
REKLAMLAR VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Handan BAYINDIR TUNA

G.BÜCHNER>İN TOPLUM DIŞINDA KALMIŞ-
TOPLUMUN DIŞLADIĞI <WOYZECK> 
OYUNUNDAKİ WOYZECK>İN M.FOUCAULT>UN 
İKTİDAR SÖYLEMİ İLE TEMASI

Cengiz ANIK, Ayşe Gül SONCU, Ali 
Murat KIRIK

 İLETİŞİM BİLİMİNİN KAVRAMSAL ÇATISI 
ÜZERİNE
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON B
Tarih: 24.03.2016  / Saat: 15:30 – 16: 30
Oturum Başkanı: Dr. Mükerrem ATALAY ORAL 

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Saadet UĞURLU

TÜRK DİZİ VE PROGRAMLARININ TOPLUMUNA 
YAŞAM VE KÜLTÜREL ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK 
BİR ANALİZ: ‘Eğitilerek mi eğlendiriyor, eğlendirerek 
mi eğitiyor’

Yener Lütfü MERT
KURUMSAL KİMLİK UYGULAMALARININ WEB 
SİTELERİNE YANSIMASI: SİYASAL PARTİLER 
ÜZERİNE BİR ANALİZ

Zeynep Gözde KOZLU

TÜRK EDEBİYATINDAKİ ESERLERİN 
ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILMASI 
ADINA SON ON YILDA NELER YAPTIK? 
GELECEKTE NELER YAPMALIYIZ?

Naile ÇEVİK

GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM ALANLARINDA 
TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER VE İNTERNET 
ORTAMINDA OLUŞTURULAN PLASTİK SANAT 
DİNAMİKLERİ

A. Banu HÜLÜR, Arzu KALAFAT ÇAT
TELEVİZYONLARDAKİ GIDA REKLAMLARINDA 
KADIN İMGESİ
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON A
Tarih: 24.03.2016  / Saat: 16:30 – 17: 30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN   

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Nesli Tuğban YABAN
maNga, “DÜNYANIN SONUNA DOĞMUŞUM” 
ŞARKISININ ELEŞTİREL TEORİ BAĞLAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Naile RAHİMBEYLİ, Kamale 
ATAKİŞİYEVA

MÜZİK FOLKLOR ÖRNEKLERİ. HALK 
DANSLARININ TARİHİ-TEORİK ÖZELLİKLERİ

Şenol AFACAN
6 ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE 
İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yücel KABAPINAR, Tuğba SARGIN
HAYAT BİLGİSİ DERSİNE “MÜZİK ZEKÂSI”NI 
EKLEMLEMEK: ŞARKILARLA ÖĞRENİRKEN 
EĞLENİYORUM

Ferda GÜVEN, Esra GÜVEN 
MÜZİĞİN FARKLI KÜLTÜRLERDEN BİREYLERİN 
DUYGULARINA ETKİSİ
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON B
Tarih: 24.03.2016  / Saat: 16:30 – 17: 30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Elif TANER, Servet TÜRKAN
BEDEN POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DİJİTAL 
KLONLAMA İLE BİREYİN GÖÇEBE BEDENLERE 
HAPSEDİLİŞİNE DAİR BİR İNCELEME

Ali GENÇOĞLU
 

TÜRK SİNEMASI VE ULUSAL ALEGORİ: Lütfi 
Ö. AKAD’IN ANNELER VE KIZLARI FİLMİNDE 
1960’LAR TÜRK SİYASİ VE TOPLUMSAL 
HAYATINA DAİR TEZLERE ULAŞMAK

Fatma ERTAŞ
FARKLI UYARANLARA KARŞILIK OLARAK İNSAN 
VE HAYVAN İLETİŞİMİNE DAİR BİR İNCELEME

Elif TANER, Mevlüde BATUR
ERKEK CİNSELLİĞİNİN AKIL TUTLMASINA DAİR 
BİR İNCELEME: HAYVAN FAHİŞELİĞİ

Emine KOYUNCU SAYILGAN

YENİ TREND PAZARLAMA AÇISINDAN SOSYAL 
MEDYANIN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’NİN ÖNDE 
GELEN TV KANALLARININ SOSYAL PAYLAŞIM 
AĞLARINI KULLANIMINA YÖNELİK BİR 
ARAŞTIRMA

 
25.03.2016 CUMA GÜNKÜ OTURUMLAR 
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON A
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 09:30 – 10: 30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muharrem Hakan CEVHER

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Kubilay KOLUKIRIK

OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK RESMÎ 
KONSERVATUARI OLAN DÂRÜLELHÂN’DA 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nil SELENAY ERDEN
İŞ’TE MÜZİK: İŞ STRESİ VE AKIŞ ÜZERİNE BİR 
ÇALIŞMA

Mustafa Öner UZUN
AFYON SANDIKLI YÂREN GELENEĞİNDE MÜZİK 
UNSURLARI

Banu ERŞANLI
SOUNDIES’DEN TRT’YE, MTV’DEN YOUTUBE’A: 
VİDEO MÜZİK KLİPLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Çağdaş ÖĞÜÇ, Fevzi KASAP 
DEĞİŞEN İLETİŞİM ORTAMI VE KKTC>DEKİ 
İNTERNET GAZETECİLİĞİ>NE BAKIŞ

  
SALON B
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 09:30 – 10: 30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Nazlım TÜZEL URALTAŞ, Burçin 
ERTÜRK

DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ BİR 
YAKLAŞIM OLARAK DOĞAL REKLAMLAR

Rüstem MÜRSELOĞLU
SANATTA YETERLİLİK: MESLEKİ EĞİTİMDE 
YÖNETMENLİK

Hilmi YAZICI, Z. Seçkin GÖKBUDAK VERİSMO VE LA TRAVIATA OPERASI

Mari BARSAMYAN
 

EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK EĞİTİMİ 
PROGRAMLARINDA YER ALMAYAN 
KORREPETİSYON DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

  
10:30 – 11:00 ÇAY KAHVE ARASI 
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON A
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 11:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Hülya UZUN  

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Hülya UZUN 
AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA İLÇESİ HALK 
MÜZİĞİ UNSURLARI

Davut AYDÜZ
KUR’AN VE HADİSLERDE İLETİŞİM AHLÂKI 
(Haberlerin Kaynağının Araştırılması ve Haberin 
Doğruluğu)

Seval ERDOĞAN
Friedrich Christian Zauner’ın “Das Ende der Ewigkeit” 
Romanında Kadının Rolü

Aysel YILDIZ 
GEÇ KAPİTALİZM: YENİ MEDYA VE UYKUNUN 
SONU

Sevda ÇETİN
ABDULHÂMİD B. HADDÛKA’NIN  “ĞADEN 
YEVM CEDİD”  (YARIN YENİ BİR GÜN)  ADLI 
ROMANINDA KADIN

  
SALON B
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 11:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek TAKIMCI         

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Mustafa Kemal SANCAR
ERTEM EĞİLMEZ’İN AİLE FİLMLERİ 
ÇERÇEVESİNDE KENDİNİ TEKRAR ETMENİN 
EKONOMİ POLİTİĞİ 

Rıfat BECERİKLİ, Dilek TAKIMCI 
 

TÜRK MELODRAM FİLMLERİNDE BİREY 
TEMSİLİ: KINALI YAPINCAK

Dilek TAKIMCI, Olcay HOLAT
CEMİL FİLMİNDEN AV MEVSİMİ’NE TÜRK 
SİNEMASINDA POLİSİYE FİLMLERDE DEĞER 
TEMSİLİ

Ahmet ILGAZ 
POPÜLER DİZİLERDE YERLİ DİZİLERDE MÜZİK 
KULLANIMI

Ali Gürel GÖKSEL, Çağdaş CAZ, 
Ömer Faruk YAZICI, Âdem PALA

SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM 
BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE 
İNCELENMESİ
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1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON A
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 13:00 – 14:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine DEMİRAY 

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Doğan SOYSOP, Muharrem ÇETİN
ORDUNUN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 
FIRSATLAR VE RİSKLER

Emine DEMİRAY, Gülsüm ÇALIŞIR

KÜRESELLEŞME VE MEDYA ARACILIĞIYLA 
KADIN BEDENİNE MÜDAHALE: 
“COSMOPOLITAN” VE “ELELE” DERGİLERİNİN 
ANALİZİ 

Michael KUYUCU
SOSYAL MEDYA MECRASI İNSTAGRAMIN 
İLETİŞİM ARACI OLARAK RADYO MECRASINDA 
KULLANIMI

Serdar BULUT

GÖRME VE İŞİTME ENGELLİLERE ANA DİLDE 
TÜRKÇE, EDEBİYAT VE YABANCI DİL OLARAK 
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN 
ÇALIŞMALARA KISA BİR BAKIŞ

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ALGI DENEYİMİ; 
SENFONİNİN RESMİ
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SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

 SALON B
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 13:00 – 14:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TALAS        

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Şevki 
AKAY, M. Göksel AKPINAR, Mevlüt 
GÜL

AMBALAJ TASARIMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM 
ÖĞELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞINDAKİ 
ROLÜ: MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ

Mustafa TALAS, Nalan GÖRDELES 
BEŞER

ERGENLERİ SUÇA İTEN FAKTÖRLERİN 
İNCELENMESİ

Esra GÜVEN
 

TÜRKİYE’DE CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN 
GÜNÜMÜZE MÜZİK EĞİTİMİNDE ULUSAL VE 
BATI MÜZİĞİ YÖNELİMİ
 

Büşra KAYA 
TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞEN EĞLENCE 
ANLAYIŞI VE MEDYA

Mustafa TALAS SAĞLIKLI TOPLUMUN TEMELİ: İLETİŞİM DİLİ
 
 SALON A
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 14:00 – 15:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ümran SEVİL 

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Halit AYTEN
DALLAS SMYTHE’NİN “İZLEYİCİ METASI” 
KURAMINA GÜNCEL BİR YORUM: NİKE 
YOUTUBE SAYFASI ÖRNEĞİ

Ayla TORUN
HİKÂYE ANLATIMINDAN REDDEDİLİŞE DOĞRU 
SİNEMADA MÜZİK ve MİNİMALİST ÖRNEK 
OLARAK HANEKE’NİN ‘AŞK’ FİLMİ

Uğur Baran KASIRGA, Mehmet ÖZEN
 

HOMONGOLOSLAR: TIP EĞİTİMİNDE 
DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMIN YERİ

Semra ELMAS, Çiler YEYĞEL 
ÖZCAN, Ümran SEVİL

MÜZİK FETAL SAĞLIĞI ETKİLİYOR MU?
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SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SALON B
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 14:00 – 15:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yusuf GENÇ  

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

İrfan CİRİT
 

SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ 
TOPLUMSAL HAREKETLERE YÖNELİK 
YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Serkan OTACIOĞLU
 

MEDYANINDA ETKİSİ İLE YENİDEN SORGULAMA 
GEREKLİLİĞİ DOĞAN İYİ GÜZEL SES 
TANIMLAMASI 

Yusuf GENÇ
AİLEVİ SORUNLARIN OLUŞUMUNDA İLETİŞİMİN 
ROLÜ

Hasan Hüseyin TAYLAN, Yusuf GENÇ
KOCAELİ LİSELERİNDE İNTERNET KULLANIM 
EĞİLİMLERİ

Semra GÜVEN
ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERSTE İLETİŞİMİ 
KOLAYLAŞTIRAN VE ENGELLEYEN TUTUM VE 
DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

 
 
ÇAY KAHVE ARASI 15:00 – 15:30
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1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 
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SALON A
Tarih: 25.03.2016  / Saat: 15:30 – 16:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel POYRAZ   
 

KONUŞMACILAR BİLDİRİNİN KONUSU – BAŞLIĞI 

Ali Fikret AYDIN, Tülin ÇAKIR
 

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK 
BAĞLAMINDA ÇEVRE FARKINDALIĞI 
OLUŞTURMA: KUMBARA DERGİSİ ÖRNEĞİ

Okan SAĞLAMBİLEN
 

TÜRK-AVRUPA MÜZİK KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ 
ÇEVRESİNDE W. A. MOZART’IN 11 NUMARALI 
LA MAJOR PİYANO SONATI III. BÖLÜMÜNDEKİ 
TÜRK MÜZİĞİ UNSURLARININ ANALİZİ

Sefa Salih BİLDİRİCİ
 

ETKİLİ İLETİŞİM MODELİ: EMPATİ TEMELLİ BİR 
YAKLAŞIM

Ali Gürel GÖKSEL, Âdem PALA, 
Çağdaş CAZ

FUTBOL HAKEMLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI 
DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ İLE İLETİŞİM 
BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
İNCELENMESİ

Nuray YILMAZ SERT, Fraidun ANİQ, 
Esra Nur NACIR
 

SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARINDA KİTLE 
İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI: Afganistan 
2014 Seçim Kampanyası Örnek Olay İncelemesi
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KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 
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Bilim Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Cengiz ANIK (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi)
İLETİŞİM ve EDEBİYAT
DR. Acar SEVİM    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DR. Ahmet ARSLAN    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DR. Ahmet ÇETİNKAYA    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DR. Ahmet ŞAHİNKAYA    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DR. Ali BÜYÜKASLAN    İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DR. Ali Murat KIRIK    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DR. Ali ÖZCAN    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
DR. Ali YAKICI    GAZİ ÜNİVERSİTESİ
DR. Alpaslan OKUR    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DR. Amelia INGRAM /  HOWARD UNIVERSITY
DR. Andrew GARRİSON / THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
DR. Angela D. MİNOR  / HOWARD UNIVERSITY
DR. Anju GROVER / HOWARD UNIVERSITY
DR. Aslı YAPAR GÖNENÇ    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DR. Aybike SERTTAŞ ERTİKE    İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
DR. Ayda UZUNÇARŞILI SOYDAŞ    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DR. Ayla TOPUZ SAVAŞ     ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
DR. Ayşe ÇATALCALI CEYLAN    EGE ÜNİVERSİTESİ
DR. Ayşe Gül SONCU    MARMARA ÜNİVERSİTESİ
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EDEBİYATTA YARATICILIK SÜRECİ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI: THOMAS DE 
QUINCEY’NIN BİR İNGİLİZ AFYON TİRYAKİSİNİN İTİRAFLARI VE WALTER BENJAMIN’IN 

ESRAR ÜZERİNE BAŞLIKLI ESERLERİ

Gökşen ARAS

İnsanın dünyada varoluşunun ardından en büyük arzusu kendini ispat etmek olmuş, kendini gerçekleştirme 
eylemi de ürettikleriyle özdeşleştirilmiştir. Bu noktada yaratıcılık insanın en değerli gücüdür. Bu nedenle bi-
reyler kendi içlerine yönelmiş ve yaratıcılıklarını keşfetmeye çalışmışlardır. Bu keşif yolunda elindeki tüm 
kaynakları doğru ve verimli bir şekilde kullanabilme çabasındaki insan, bilgisi ve yeteneği dışında farklı yön-
temlere de ihtiyaç duymuştur. Düşünme yetisine sahip olan ve hayal kurabilen insan, bilinç ve bilinçaltındaki 
kodlarını renklere, çizgilere, notalara ve sözcüklere dökmekte bu sayede yaratıcılığını, öznelliğini, algılama 
ve ifade etme gücünü çeşitli yollarla ve farklı türlerde sanat ve edebiyat eserleriyle ortaya koymaya çalışmak-
tadır. Çeşitli değişkenler ve faktörlerle şekillenen yaratıcılık, görünenin ve hissedilenin ötesinde bir algı, sez-
gi ve ifade gücüne sahip edebiyatçılara ve sanatçılara atfedilmektedir. İnsanın yaratıcılığına büyük katkı sağ-
ladığına inanılan kaynaklardan birisi de genel tanımı ile uyuşturucudur. Uyuşturucu kullanımının ve bağımlı-
lığının çağın en büyük sorunlarından biri olduğu doğrudur. Ancak bu çalışmada uyuşturucu kullanımı edebi-
yat ve yaratıcılık bağlamında değerlendirilecek bu konuda yazılan eserlere göndermeler yapılacaktır. Bazı 
edebiyatçılar ve sanatçılar uyuşturucu kullandıktan sonraki ruh halleriyle eserlerini üretmekte hatta uyuşturu-
cunun etkisi geçtiğinde neyi nasıl ürettiklerini hatırlayamamaktadırlar. İngiliz Romantik edebiyat döneminde 
afyon kullanan şairler arasında Coleridge, Shelley, Keats gibi pek çok isim bulunmaktadır. Örneğin, 
Coleridge’in “Kubla Khan” başlıklı şiirini afyon aldıktan sonra gördüğü rüyanın etkisinde yazdığı ifade edil-
mektedir. Pek çok dönemde afyon bitkisinin yatıştırıcı etkilerinden de faydalanılmıştır. Afyonu birçok yazar 
ve sanatçı fiziksel acılarını dindirmek için kullansalar da bu bitkinin yaratıcıklarına katkı sağladığı ve hayal-
lerinin sınırlarını genişlettiği şüphe götürmez bir gerçektir. Çok genç yaşta ölen diğer bir Romantik şair 
Keats’in de acılarını dindirmek için afyon kullandığı ifade edilmektedir. Esrar ve afyon kullanan Divan şair-
lerinin de olduğu ve bu maddeler üzerine yazılmış eserlerin bulunduğu bilinmektedir. İngiliz edebiyatının ta-
nınmış yazarlarından Thomas De Quincey’nin bağımlılığını itiraf ettiği Confessions of an English Opium Ea-
ter (Bir İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları) başlıklı eserinde afyonun edebiyat metinlerine dahil edildiğine 
dikkat çekilmiştir: “… afyonun narkotik ve ağrı kesici etkilerinden haberdar olan Homeros ‘insana kederini 
unutturan’ bu ilaçtan İlyada’da bahse[tmektedir]” (2013:55). Alman edebiyat eleştirmeni ve kültür tarihçisi 
Walter Benjamin’in On Hashish (Esrar Üzerine) başlıklı çarpıcı eseri de 1927-1934 yılları arasındaki uyuştu-
rucu deneylerinin tutanaklarını içermektedir. Bu çalışmanın amacı bu iki esere göndermeler yaparak edebiyat 
ve uyuşturucu bağımlılığı ilişkisi üzerine genel bir değerlendirme yapmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Afyon, Esrar, Uyuşturucu, Bağımlılık, Yaratıcılık, Thomas De Quincey, Bir 
İngiliz Afyon Tiryakisinin İtirafları Walter Benjamin, Esrar Üzerine 
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FARKLI UYARANLARA KARŞILIK OLARAK İNSAN VE HAYVAN  
İLETİŞİMİNE DAİR BİR İNCELEME

Fatma ERTAŞ

Kişiler arası iletişimin en önemli aracı dildir. Dolaysıyla insanlar arası iletişimin temeli dil ile oluşmaktadır 
demek yanlış olmayacaktır. Dil ile iletişim arasında kurulan doğrudan ilişki, duygu ve düşüncelerin alıcıya 
direk aktarımı anlamına gelmektedir. Diğer tarafta insanlar ve hayvanlar arasında ki iletişimin temeli dile da-
yanmadığı gibi tamamen yokluğundan da bahsetmek yerinde olmayacaktır. “Temelde kendisinden başka bir 
şeyin yerine geçerek onu belirten veya gösteren bir birim olan ‘gösterge’ niteliğine sahip, dilin yapıtaşları 
sözcükler” hayvanlarla kurulan iletişimde göstergeler ve bedensel ilişkiler bütünlüğü içerisinde ortaya çık-
makta bu bütünlükten kaynaklanan sözel olmayan iletişim yolu sözlü iletişiminde karşılığı olmaktadır. Farklı 
uyaranlara karşı hayvanların gösterdiği tepki insanlarla kurdukları iletişimin davranışsal olarak meydana ge-
tirdikleri iletişim sürecini yapılandırmakta çift yönlü iletişim tepkinin yönünü belirlemektedir. Eğitim hayatın 
her alanında bireylerin sosyo-ekonomik ve kültürel başarılarına etki etmekte bu etki genel olarak olumlu yön-
de ortaya çıkmaktadır. Modern toplumlarda bireyler sosyal statülerinin garantisini eğitim yolu ile elde etmek-
te, bireyler eğitim ile şekillenen hayatlarının Karşılığını elde ettikleri nitelikler yolu ile kazanmaktadır. Do-
laysıyla insanı insan kılan şey onun yaptığı eylemleridir. Dolaysıyla modern toplumlarda eğitimi özel kılan 
en konuların başında hayvanlarla olan iletişimin özellikleri gelmektedir. Özellikle bu iletişimin sağlıklı şekil-
de yürütülmesi hayvan bedeninin önemsenmesi açısından dikkat çekmektedir. Beden imajı kendilik tasavvu-
runu kendi içinde barındırmakta, hayvan sahipleri kendi bedenlerinin bir parçası olarak gördükleri evcil hay-
vanı, olumsuz beden imajının dışında olumlu formasyona dönüştürme bağlamında içselleştirmektedir. “İnsa-
nın psikolojisi ile fizyolojisi arasında bariz bir ilişkinin varlığı ve hatta bu ikisinin birbirinden ayrı değil İç içe 
olduğu psikolojinin de fizyolojik bir zemine oturduğu bugün modern bilimde ittifakla kabul edilmektedir. He-
yecan, hüzün, korku, endişe gibi psikolojik durumların hemen her zaman fizyolojik bir takım etkileri vardır. 
Aynı şekilde çarpıntı, nefes darlığı, ağrı gibi fiziksel belirtilerinde psikolojik etkileri vardır. Korkan insanda 
kalp atışlarının artması, göz bebeklerinin büyümesi gibi fiziksel belirtiler ortaya çıktığı gibi ağrısı olan insa-
nın da keyfi bozulur ve yaptığı işlerden aldığı zevk azalır” (Beyazyüz, Göka, 2011:383). Bu bağlamda Penns-
ylvania State University’nin ortaya attığı bir teoriye göre hayvan ve birey arasında kurulan iletişimin insanlı-
ğın evriminde kilit rol oynamaktadır. Antropolog Pat Shipman, evcilleştirilmiş hayvanların, insanların evrim 
sürecini tamamladığını iddia etmektedir. Hayvanların evcilleştirilmesinin insan iletişim ve davranış modelle-
rinin gelişmesinde etken rol oynadığını vurgulayan Shipman, insanların hayvanlarla iletişime geçmeleri açı-
sından Bireylerin hem davranışsal hem de iletişimsel açıdan evirildiğini ifade etmektedir. İnsanlarla hayvan-
lar arasında gelişen iletişim sayesinde evrim süreci kısalmakta, evcilleşen hayvanlar toplumsal yaşamda dilin 
gelişimini de hızlandırmaktadır. Bu noktada insanların hayvanlarla neden iletişime geçtikleri konusu ön plana 
çıkmaktadır. Her hangi bir hayvana sahip olmak, bir iktidar hevesinden mi yoksa statü ve sınıf farklılığını an-
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lamlandırma bağlamında mı ortaya çıkmaktadır, şeklinde soruların karşılığı haline gelmektedir. Diğer taraftan 
postmodern dönemde kimlik kavramına yüklenen marjinal öznelerin ön plana çıkarılması durumunda iyice 
yalnızlaştırılan esas öznenin bu yalnızlığı hayvanlarla paylaşma isteğinden mi kaynaklanmaktadır? Yoksa 
hayvanlarla birlikte yaşamanın altında başka bir anlamın aranmasına fırsat vermeyecek biçimde kendine özel 
ve eşi olmayan bir iletişim deneyimi yaşattığı için mi? Hayvanlarla yakın iletişim sorumluk sahibi olma yö-
nünde, kişisel gelişim alanlarına vurgu yapmakta özel ilgi alanlarının varlığını yüceltmektedir. Sorumluluk 
bireyin zihinsel ve biyolojik bütünlüğünü yenilediği gibi kişiler arası iletişimin de sağlıklı alanlara yayılması-
nın referansı olmaktadır. Aynı zamanda tıbbi anlamda, sağlıklı bedeninde yapılandırılmasının önemli bir adı-
mını oluşturabilmektedir. Hasta olma durumu yani kişinin bir rahatsızlık duyması genellikle bir ya da birkaç 
belirti ile ortaya çıkmaktadır. İlk belirtiler genel olarak zihinsel süreçte orta çıkmaktadır. Kişinin hayatında 
normal olmayan durumlar, kişinin normal hayatının akışını etkilemekte kendilik kavramının anlamını etkile-
mektedir. Yapılan araştırmalar Evcil hayvanlarla iletişim halinde olan bireylerin çok daha sağlıklı bir bedene 
sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kedi ve köpek besleyen insanların kan basınçları daha düşük olduğu gibi, 
düşük kan basıncı, kalp krizi, felç gibi birçok sağlık riskine karşıda daha dirençli olmaktadır. Ayrıca Kalp kri-
zi geçiren hastalar üzerinde yapılan araştırmalar, hayvan iletişimi ile yakından ilgilenen kişilerin diğer kişiler-
den daha uzun yaşadığını ortaya koymuştur. Hayvanlarla kurulan iletişim insanlarda endorfin hormonunu sal-
gılatmakta, hayvanlarla kurulan iletişim vücudun dopamin ve seratonin salgılanmasına neden olduğu için kişi 
kendini daha sakin ve mutlu hissetmektedir. Evcil hayvan sahibi bireylerin toplumsal iletişim konumunda 
daha güçlü ve sağlıklı iletişimde oldukları gözlemlenmiştir. Bu çalışmada tıp ve insan bedeni arasında ki iliş-
kinin, hayvanlarla kurulan iletişimi içerisinde sosyal ve davranışsal teorilerin insan bedeni ile ilgili kavram-
sallaştırmaları göz önünde bulundurularak, insan ve hayvan iletişimi paradigmalarının biopsikososyal tıp an-
layışı ve beden sosyolojisi içerisinde iletişim süreçlerine etkisi anlamında, yapılacak literatür tarama yöntemi 
ile incelenerek sonuçları tartışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İletişim, Hayvan İletişimi, Modernite, Kimlik, Sağlık 
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KURAMLAR EKSENİNDE MEDYA VE BİREYSEL ROLLER

Ali Murat KIRIK, Serra ORKAN, Ayşegül Elif KARAGÜLLE, Berk ÇAYCI
 

İletişim olgusu Antik Çağlar’dan beri Aristoteles gibi düşünürlerin çalışma alanlarının merkezinde yer almış-
tır. Kitle iletişimine olanak tanıyan araçların toplumlar tarafından içselleştirilmeye başladığı XIX. Yüzyılın 
ikinci yarısı itibariyle, sosyal bilimlerin farklı inceleme alanları içerisinde “iletişim” alanına yönelik ilgi dik-
kat çekmektedir. Ancak tarihsel perspektifte iletişimin kuramsal ve yöntem bilimsel bir bakış açısıyla ele alın-
ması I. Dünya Savaşı sonrasına denk gelmektedir. Günümüze kadar uzanan bu süreçte konvansiyonel ve yeni 
medya araçları, sahip olduğu teknik yeterlilikler paralelinde toplumun tüm faaliyet alanlarını etkilemişlerdir. 
Böylelikle iletişimin bilimsel bir disiplin haline gelmesi, sürecinde kitle iletişim araçları merkezli olarak bi-
limsel nitelikli araştırmalar yapılması model ve kuramların geliştirilmiştir. İletişim kuramları tarihine bakıldı-
ğında bir adım sayılabilecek ilk gelişmenin işbölümü olduğu bilinmekle beraber, bunun için 1700’lü yılların 
sonlarına doğru Adam Smith’in yaptığı açıklamalar önemlidir. Smith’e göre iletişim olanakları işbölümü ile 
biraraya geldiğinde gelişme için gerekli zemini hazırlamaktadır. Ülkeler bazında incelediğimizde İngiltere’nin 
devrim nitelikli gelişmelere çoktan imza atmış olduğu, Fransa’nın hala bir bütünleşme arayışında olduğu 
göze çarpmaktadır. Bu yüzyılda tarıma olan yoğun ilgi iletişime dair söylemlerin eksik kalmasına sebebiyet 
vermiştir. Yine Fransız görüşünde hakim olan düşüncenin içeriği iletişimin gelişme aracı olarak da görülme-
sidir. Bu sıralarda sıklıkla duyulan bir söylem de özellikle 19. Yüzyılda yaygınlık kazanan “Bırakınız yapsın-
lar, bırakınız geçsinler” liberal görüşe ait olmakla beraber özellikle fizyokratlar okulu tarafından türetilmiş bir 
cümledir. Hedefte iletişim yollarının Çin’e benzetilmesi yer almaktadır. Konu ile ilgili olarak François 
Quesnay’in söylemleri de dikkate değerdir. 18. Yüzyılın sonlarına gelindiğinde bir bütünsellik yaratmak ama-
cıyla akış özgürleşmesi konusu gündeme gelmiş ve 1789 devriminin yaşanması da hızlıca bir birliktelik oluş-
turma fikrini desteklemiştir. 1793 yılında da bir uzaktan iletişim sistemi olan optik telgrafın Claude Chappe 
tarafından gündeme getirilmesi de askeri isteklere cevap veren iletişim alanındaki bir gelişme olarak öne çık-
maktadır Amaç: İletişimin bir bilim olarak biçimlendirilmesinde, söz konusu öncü çabaların etkisinin ne denli 
belirleyici olduğu ele alınmaktadır. Yöntem: Pozitivist perspektif iletişim bilimi içerisinde çeşitli yaklaşımla-
rın gündem konusu olmasını sağlamaktadır. Sosyal bilimler alanına katkıları bilinmekle beraber iletişim bili-
minin de diğer bilimlerden farklı bir alan olarak algılanmasını sağlamıştır. İletişim alanına yönelik olarak ge-
liştirilen kuramların bu bilim dalının bağımsızlığına büyük etkileri olmuştur. Genel olarak sosyal bilimlerin 
tümüyle felsefeden ayrışması pozitivist yaklaşım ile olmuştur ve özellikle 20. Yüzyılda iletişim ile ilgili yön-
temsel çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılacaktır. Literatür 
taraması yöntemi aracılığıyla konuya dair önemli eserler bir araya getirilerek bilgiler toplanmıştır. Bulgular 
ve sonuç: Sosyal Bilimler yönünden özgürleşme hareketi, Chicago Okulu’nun kurulduğu dönemlere denk 
gelmekte ve bu dönem aynı zamanda basının güçlü olduğu bir dönemdir. Sosyal Bilimler alanındaki kuram-
larla ilgili Karl Raimund Popper’in getirmiş olduğu açıklamalar önem taşımaktadır. Raimund’a göre kuram-
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ların temelinde evreni sarmalayıp, hakimiyet kurarak açıklama yapılması fikri yatmaktadır. İletişim alanında-
ki kuramların ortaya çıkışı, 1930’lu yıllarda Amerika’da farklı disiplinler tarafından gerçekleştirilen çalışma-
larla birlikte başlamıştır. “Pragmatik bunalım” olarak adlandırılan dönem içerisinde, iletişim alanındaki çalış-
malarda bir durgunluk meydana gelmiştir. İletişim kuramları yönünden ilk adımın iş bölümü olduğu bilin-
mektedir. Adam Smith tarafından söylenen “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sözü hedefte iletişim 
yollarının Çin’e benzetilmesini baz almaktadır. Sonuç olarak, geleneksel kitle iletişim araçlarının gerçekleş-
tirdiği görevler, zamanla internet alt yapılı yeni enformasyon teknolojileri tarafından ele geçirilmektedir. İnte-
raktif ortamların ortaya çıkmasının sonucunda kollektif düşüncenin tetiklenmesi söz konusu olmuştur. Aynı 
zamanda interaktif ortamlar, daha açık ve demokratik bir ortamdan bahsedilmesi için uygun zemin hazırla-
maktadır. Yeni medya, bireylerin farklı kültürlere entegre olmasını kolaylaştırmak gibi olumlu sonuçlar orta-
ya çıkardığı gibi, medya bağımlılığı da hızla yayılmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İletişim Kuramları, Medya ve İletişim Sistemleri, Yeni Medya, Kültür, Bireysel Roller 
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MEKANİZMADAN ORGANİZMAYA EVRİLEN MEDYA: SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI

Cengiz ANIK, Ali Murat KIRIK, Ayşe Gül SONCU

 
Teknolojinin, insan bedeninin uzantısı olduğunu dile getiren Spengler, 20.yüzyılın birinci çeyreğinde yayınla-
nan Batının Çöküşü isimli kitabında, kültürün, ithal ve ihraç edilemez artefact olduğuna dair, ilk vurguda bu-
lunan düşünürdür. Spengler’e göre kültür bir organizmadır. Yani yaşam döngüsüne tabidir. “Teknoloji, insan 
bedeninin uzantısıdır” aforizmasına dört elle sarılan Mc Luhan’a göre, teknoloji; hem insan ilişkilerini biçim-
lendirmektedir hem de onu özgürleştirmektedir. Saf enformasyon olan araç, sözgelimi ampul, ona göre, hem 
geceyi gündüz kılıp, fiziksel mekânı aydınlattığı kadar, zihinsel olarak da insanı aydınlatmaktadır hem de Ge-
neral Electric Company’nin ekonomik egemenliğini pekiştirmektedir. Yazılı basılı medya gibi, elektronik 
medya da, belirli bir kültürel kaynak olduğu için, kendisine özgü kültürel kodlar, formlar, motifler yaratmakta 
ve insan ilişkileri üzerinde belirleyici rol oynamaktadır. Aynı zamanda da medya, bireyleri özgürleştiren, 
özerkleştiren araçlardır ve kişiler, kendi bireyselliklerini medya aracılığı ile deneyimlemektedir. Teknolojinin 
bireyi hem özgürleştirici hem de köleleştirici niteliği, bu bildiride, aksiyom olarak kabul edilmektedir. Bu ak-
siyoma göre; bireyin gündelik yaşamının vazgeçilmez unsuru olma niteliği tahkim edildikçe, teknoloji, bire-
yin uzantısı olan mekanik bir sistem olma özelliğini yitirmekte ve organik bir sistem haline gelmektedir. Bu 
bildirinin hipotezine göre, sosyal paylaşım ağları, bireylerin kendi gerçekliklerini sanal olarak deneyimledik-
leri medyatik bir alan (domain) olmaktan çıkmıştır. Bizatihi organik bir sisteme dönüşmüş olan bu platform-
larda, bireyler, sosyal paylaşım ağları organizmasının sanal birer uzantısı haline gelmişlerdir. Artık bu sanal 
ortamlarda bireylerin kendi gözleri, kulakları, dudakları, kalpleri, kısacası bireylerin bedenlerinin uzantıları 
mevcut değildir. Bireyler, sosyal paylaşım ağlarından oluşan organizmanın birer uzantısı olarak konumlan-
maktadırlar. Bu yüzden; duygularını, sevgilerini, nefretlerini, heyecanlarını, korkularını, kaygılarını, şaşkın-
lıklarını, meraklarını ve tüm insani duygularını gündelik dilleri ile ifade etmemektedir. Birer insan olarak, in-
sanlarla iletişim kurmak için kullandıkları medyatik mekanizmayı değil, sosyal paylaşım ağları organizması-
na özgü medyatik mekanizmayı kullanmaktadırlar. Bu medyatik mekanizma; insanların iletişim kurmak için 
geliştirdikleri sesli ve sessiz dilin de içinde bulunduğu, insani duyarlılıklar ve insani anlamlar içeren göster-
gesel sistem değildir, kendine özgü ikonları, işaretleri, simgeleri olan bir göstergesel sistemdir. Amaç: Bu ça-
lışmada; konuya kavramsal bir açılım kazandırılmaya çalışılacaktır. Kavramsal açılımla; bireyin belirli dü-
zeyde zeka, akıl, mantık ve bilinç gerektiren, insanlar arası ilişkilerde kullandığı medyatik mekanizma ile; 
yaratıcılığını sergilediği poem ve kültürel eserler ortaya koyduğu artefact anlamındaki üretimlerin sanal ev-
rende değersizleştirilmesine dikkat çekilmeye çalışılacaktır. Techne anlamındaki, insanların sıradan hünerle-
rine önem atfedilmesinin ve sıradanlığın yüceltilmesinin, insanları, insan olma vasfından arındırdığına vurgu 
yapılacaktır. İnsanların bu şekilde bir tür organik cyborg’lar gibi, organik makinelere dönüştürüldüğü göste-
rilmeye çalışılmıştır. İnsani değerleri, değersizleştirilen insanların, sosyal paylaşım ağları organizmasının bi-
rer uzantısı haline getirilip ödüllendirilerek, küresel olarak insanlığın “dehumanize” edilmekte olduğu iddia 
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edilmiştir. Yöntem: Çalışmada sosyal medyada kullanılan emojilerin ifade ettiği ve taşıdığı anlam yükü ör-
nekler eşliğinde açıklanmaya çalışılmıştır. Bulgular ve sonuç: Çalışmada sosyal medyanın global bir dil oluş-
turduğu sonucu ve emojiler eşliğinde dünyanın her noktasında global bir dil oluştuğu gerçeği ortaya çıkmış-
tır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Yeni Medya, Geleneksel Medya, Emoji, İkon, Göstergebilim 
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SOSYAL MEDYA VE SOSYAL YARGILAMANIN TOPLUMSAL ALGI BOYUTU: BİR ÖLÇEK 
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ali Murat KIRIK, Ercan ŞAHBUDAK, Erdal ŞEN,  
Emine DEMİRAY, Kaya YILDIZ, Ayhan AYTAÇ, Sevilay YILDIZ, Ayça GÜRKAN, Ebru CENGİZ

Anlam ve önem: Günümüzde yeni iletişim teknolojilerinin bireylere sunduğu pek çok olanak içerisinde son 
yıllarda bireyleri ve toplumları en çok etkileyen ve sanal ortam olarak adlandırabileceğimiz en önemli ileti-
şim unsuru olarak sosyal medya gelmektedir. Gün geçtikçe bu sanal ortamda vakit geçiren birey sayısında ar-
tış gözlenmekte ve özellikle genç bireyler zamanlarının önemli bir kısmını bu ortamlarda geçirebilmektedir-
ler. Bu şekilde insanların yaşam tarzlarının değişmesine neden olabilen sosyal medya birçok bireysel ve top-
lumsal sorunu da beraberinde getirebilmektedir. Özellikle amacı dışında kullanılması ciddi zaman kayıplarına 
yol açabilmektedir. Sosyal medyanın bireyler üzerindeki etkileri dolaylı olarak toplumda da yansımlar bula-
caktır. Sosyal medyanın bireyler tarafından kabulü ve oluşan sosyal yargı konuya ilişkin olarak toplumsal al-
gının belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Amaç: Bu araştırma sosyal medya ve sosyal yargılamanın top-
lumsal algı boyutuna yönelik incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet 
ve zaman gerektirdiğinden, Türkiye evreni içerisinde farklı 10 ilden katılımcı ile çalışma sınırlandırılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada katılımcıların sosyal medya ve sosyal yargılamanın toplumsal algı boyutuna yönelik 32 
maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir anket 
kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal Yöntem uygu-
lanmıştır. Araştırmaya toplam (N=8721) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler 
SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Araştırma sürecinde, Ana-
liz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Regresyon analizi, t-testi analizi, 
Varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis ve Man Whitney uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha kat sayısı ola-
rak 0,923 değeri elde edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğu 22-35 yaş aralığında, % 51’i erkek, 
%51’i evli, %66’sı yüksekokul ya da üniversite mezunu, %34’ü 2001-3500 TL, %31’i 1501-200 TL gelire 
sahiptir. Katılımcıların %34’ü youtube, %28’i instagram ve %24’ü ise twitter kullanıcısıdır. Katılımcıların 
%37’ü bu sosyal ağlarda 2 saat, %17’si 3 saat ve %12’si 4 ve yine %12’si 5 saat geçirmekte ve internete 
%48’i akıllı telefon aracılığı ile ulaşmaktadır. Çalışmada yapılan ölçeğe ilişkin faktör analizi sonucunda 3 alt 
boyut belirlenmiş ve bu boyutlar katılımcılara ilişkin farklı değişkenlere göre analiz edilmiştir. Buna göre, 
yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumuna göre ölçek boyutlarında anlamlı farklılıklar görülmektedir. Sonuç: Ya-
pılan analizler sonucunda sosyal medya kullanım süresinin 18-21 yaş aralığında daha fazla, kullanımın erkek 
katılımcılarda ve bekârlarda daha yoğun olduğu saptanmıştır. Sosyal medya kullanım süresi lise eğitim düze-
yinde ve 800-1000 TL gelir düzeyine sahip katılımcılarda daha fazla görülmektedir. Kullanıcının yaşının sos-
yal medyada harcanan süre üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların sosyal 
medya ve sosyal yargılamanın toplumsal algı boyutuna ilişkin ölçek boyutlarının yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir 
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durumuna göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca katılımcıların sosyal medyanın bireylerin 
inanç değerleri üzerinde olumsuz etki yaptığı, bireylerin yanılmasına ve hata yapmasına neden oluşturan sos-
yal medya kullanımının yasaklanması gerektiği, sosyal medya kullanımının bireylerin performans ve verimli-
liğini olumsuz yönde etkilediği ve bireylerde internet bağımlılığı yarattığı görüşünde oldukları sonucuna ula-
şılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kullanım, Kullanıcı, Sosyalağ, İnternet, Toplum 
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SHAKESPEARE SEEKIN AN AMERICAN MARKETISER: TOWARDS A  
YOUTUBISATION OF THE LITERATURE

Safir Kassim BOUDJELAL

Today in this post-millennial ‘revolutionary’ era readers –digital natives- are defiantly opposing literature the 
way it is presented and taught in those (outmoded?) departments of Literature around the world where no-
body want to read Shakespeare or Poe until ordered to do so. Paradoxically, ‘students’- who are no longer 
students but co-learners- show a deep yet hidden respect to Shakespeare and Dickens as literary icons, howe-
ver those same potential readers display a nonverbal rebellion against today’s literature teachers. Why does 
‘Facebook generation’ show a shocking attitude to ‘face’ the book, literature books specifically in this allite-
rate age? They are in a lovely, appealing ‘love-hate’ affair with literature. This is the ‘age of outrage’. So, 
what? Should we close those seemingly old-fashioned departments of literature? Or should we simply re-
invent and reconsider the way literature must be taught or let’s say unteach the students that reluctance to 
appreciate the beauty, relevance, value and entertainingness of literature, the inherited one? Should we revisit 
our conception of literature, literacy and “literariness” (Jacobson, 1921) to teach post-millennial students in 
literature departments? What do digital natives really read –if they ever read? Should we -as parents and teac-
hers- worry about that degrammatisation, over-dramatisation , lyricalisation and deliterarisation of literature 
(Safir,2012) or is it just a Much Ado About Nothing ? The above research questions –as hypotheses- and neo-
logisms will be the basic theoretical lexical and syntactic web to be addressed in the conference to shed light 
on the alarming future of literature, the authentic one. 

Key Words: Youtubisation, Degrammatisation, Over-Dramatisation, lyricalisation, Deliterarisation 
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ORDUNUN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: FIRSATLAR VE RİSKLER

Doğan SOYSOP, Muharrem ÇETİN

 
19. yüzyıldan itibaren profesyonel askerliğin yaygınlaşmasıyla birlikte orduların faaliyetlerinin, politikanın 
argümanlarından biri olarak daha fazla öne çıkması, söz konusu faaliyetleri devlet açısından olduğu kadar va-
tandaşlar ve dolayısıyla medya için de önemli hale getirmiştir. Medya, Kırım Savaşı’ndan itibaren sürekli ça-
tışmaları izlemiş ve kayda değer bir ivmeyle sürekli gelişen iletişim teknolojileri vasıtasıyla halka aktarmıştır. 
Önceleri tamamen ordu kontrolünde çalışarak ordunun kendi propagandasını yapmasına aracı olan medya, 
zamanla daha bağımsız olarak hareket etmeye ve haber içeriklerini kendi oluşturmaya başlamıştır. Bu durum 
sonrasında, genellikle kapalı bir sistem olarak algılanan ordu ile medya arasında sürtüşmelerin yaşanması ge-
cikmemiştir. Çünkü ordu, faaliyetleri ile ilgili medya ile yeterince enformasyon paylaşmamış, medya ise or-
dunun faaliyetleri ile ilgili kamunun dikkatini çekecek tarzda -ve ordu açısından genellikle olumsuz- haberler 
yapmaya farklı kaynakları kullanarak devam etmiştir. Bunun nedeni ise ordu ile ilgili yapılan haberlerin ka-
muoyunun her zaman dikkatini çekmesi dolayısıyla satışa olan olumlu etkisidir. Buna rağmen ordu, kendi fa-
aliyetlerini halka anlatmak ve kendisi için en önemli değişken olan kamuoyu desteğini sağlayabilmek için, 
medya ile ilişki kurmaya devam etmiştir. Çünkü medya, kamunun ordu hakkında bilgi aldığı yegâne mecra 
olmuştur. Özellikle internet teknolojisinin gelişmesi, medyanın kamuya nüfuz etme gücünü ve dolayısıyla 
kamu üzerindeki etkisini arttırmıştır. Ancak aynı internet teknolojileri ile birlikte 2000’li yılların başından iti-
baren popüler olan ve 10 yıl gibi kısa bir sürede fenomen haline gelen başka bir medya tipi daha ortaya çık-
mıştır: sosyal medya. Sosyal medyanın bireyler arasındaki kullanımının yaygınlığı, önce özel sektörü etkile-
miş ve bunun sonucunda sosyal medya bir pazarlama ve reklam aracı olarak kullanılmıştır. Daha sonra özel-
likle politikacıların sosyal medyayı kullanarak başarılı seçim kampanyaları düzenlemeleri, sosyal medyanın 
kamu sektöründe de kullanılabilirliğinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Birleşmiş Milletler’e göre e-danışma 
maksadıyla sosyal medya kullanan ülke sayısı 2010 yılında 21, 2012 yılında 78 iken bu sayı 2014 yılında 
118’e çıkmıştır. Sosyal medyayı e-devlet bünyesinde kullanan ülke sayısı ise 2012 yılında 14 iken 2014 yılın-
da 71’e çıkmıştır. Kamu kurumlarının sosyal medyayı kullanmaya başlamaları, bir kamu kurumu olan orduyu 
da bu mecrayı kullanmak konusunda değerlendirmeler yapmaya itmiştir. Ordunun “ne yaptığı” ile ilgili ola-
rak herhangi bir aracı kullanmadan, doğrudan kamuya anlatma fikri ordu açısından önemli bir fırsat olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak ordu gerek görevleri, gerek değerleri, gerekse hiyerarşik yapısı gereği diğer kamu 
kurumlarından ayrılmaktadır. Dolayısıyla ordunun sosyal medya kullanmaya başlaması diğer kamu kurumla-
rında olduğu kadar kolay olmamıştır. Sosyal medyanın orduya sağladığı “kendi hikâyesinin kendisi tarafın-
dan anlatması” fırsatı beraberinde bir takım sorunlar ve riskler getirmiştir. Bu çalışmada söz konusu fırsat ve 
riskler, sosyal medyayı ilk olarak kullanmaya başlayan ve halen etkin olarak kullanmaya devam eden Ameri-
kan ordusu özelinde incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde ordunun sosyal medya kullanımın beraberinde 
getirdiği fırsatların ve risklerin neler olabildiği sorgulanarak, tespit edilen riskleri minimuma indirmeye yöne-
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lik çözüm yolları araştırılacaktır. İzlenen bu yol ile ordunun hangi motivasyon ile sosyal medya kullanması 
gerektiği ve nasıl bir strateji izlemesi gerektiği sorularına betimleyici cevaplar bulmak amaçlanmıştır. Çalış-
manın ilk bölümünde ordu medya ilişkileri ele alınmış ve ordunun medya ile kurduğu bu ilişkideki sorunların 
sebepleri araştırılmıştır. İkinci bölümde ordunun sosyal medya kullanma sebepleri Amerikan ordusu özelince 
incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde sosyal medya kullanmaya başlayan orduların karşılaştığı prob-
lemler ve karşılaşması muhtemel sorunlar ortaya koyulmuştur. Araştırmanın son bölümünde ise sosyal medya 
kullanımının orduya sağladığı fırsatlar tespit edilmiş ve ayrıca ordunun sosyal medya kullanmak için nasıl bir 
strateji izlemesi gerektiği ile ilgili çözüm yolları sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ordu, Medya, Sosyal Medya, Risk, Fırsat 
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ABBASİ DÖNEMİ ÇEVİRİ HAREKETİNDE ÖNE ÇIKAN ÇEVİRMENLER, ÇEVİRİ YAPILAN 
ALANLAR VE ÇEVİRİLERİN ÖZELLİKLERİ

Gürkan DAĞBAŞI

Müslümanların kendi medeniyetlerini oluştururken başka medeniyetlerin düşünsel, bilimsel ve kültürel biri-
kimlerine kayıtsız kalmaları düşünülemezdi. Tercüme faaliyetlerini hızlandıran başlıca gelişme Müslümanla-
rın sınırlarının genişlemesi ve diğer uygarlıklarla teması sonucu, bu uygarlıklara karşı bir ilgi ve merak uyan-
mış olmasıdır. Ayrıca, bu farklı kültürlerle kurulan ilişki sonucu, Müslümanların kendi inanç ve düşüncelerini 
tutarlı bir şekilde savunma ihtiyacı da diğer bilimlerin öğrenilmesine yol açmıştır. Arap tarihine baktığımızda 
her ne kadar Emeviler döneminde yapılmış çeviriler olsa da, çeviri faaliyetleri Abbasi döneminde ciddi bir 
devlet politikası haline gelmiştir. Abbasi dönemine gelinceye kadar siyasi, ekonomik, askeri ve kültürel açı-
dan iç erklerin zirvesini yaşayarak adeta doyuma ulaşan Arap kültürü, bütün bu erkler açısından dış temaslara 
hazır hale gelir, nihayet taşarak başka kültürlerin nüfuz sahasına egemen olur ve doğal olarak bu kültürlerle 
münasebete geçer. Abbasilerin iktidara gelmesiyle Müslümanlar, Mezopotamya, Mısır, Asur, Yunan ve Hint 
medeniyetlerinin düşünsel ve bilimsel ürünlerinden istifade etmeye yönelmişlerdir. Abbasiler döneminde or-
taya çıkan bu kültürel temaslar, köklü bir hazırlık devresi ile oluşan tarihi zemin üzerinde kurulur. Bu hazırlık 
deneyiminin nihayetinde şekillenen zemin üzerinde ortaya çıkan kültürel aktivite ise çeviri hareketi olarak 
kendini gösterir. Çeviri hareketi, ilk başta Hint ve Fars kaynaklı eserlerden beslenmesine rağmen, bu hareke-
tin asıl odak noktasını Yunan bilim ve felsefesi oluşturmuştur. Çeviri yapılan alanlar arasında, tıp ilk sırada 
yer alırken onu sırasıyla matematik, felsefe, astroloji, astronomi izlemiştir. En fazla çevirisi yapılan yazarlar 
ise Galen, Efesli Rufus ve Ptalemaus’tur. Ayrıca Sokrat, Eflatun, Aristo, Proclus, Plotinus, Themistius gibi fi-
lozofların da eserleri çevrilmiştir. Çeviride göze çarpan bir nitelik de bazı metinlerin ‘köprü dil’ kullanılarak 
Arapçaya çevrilmesidir. Örneğin; çevirisi yapılacak eser öncelikle Yunancadan Pehleviceye daha sonra aynı 
eser Pehleviceden Arapçaya çevriliyordu. Söz konusu ‘köprü dil’ rolünü Pehlevice, ilk dönemlerde Hintçe ve 
yer yer Yunanca metin çevirilerinde yerine getiriyordu. Daha sonra bu rolü, özellikle Yunancadan çevirilerde 
Süryanice üstlendi ancak ‘köprü dil’ kullanmadan doğrudan orijinal metinden Arapçaya çeviriler de buna pa-
ralel bir şekilde git gide artarak devam etti. Abbasi döneminde çeviride iki farklı yöntem kullanılmıştır. İlk 
yöntem ‘harfi çeviri’ diye adlandırabileceğimiz, kaynak dildeki her kelimenin hedef dilde karşılığını bulup 
yazarak yapılan çeviriydi. Yahya b.el-Bitrik bu yöntemin öne çıkan ismiydi. Diğeri ise ‘anlam çevirisi’ diye-
bileceğimiz, metnin bir bütün olarak, anlamının çevirisi üzerine yoğunlaşan yöntemdi ki dönemin meşhur çe-
virmeni Huneyn b.İshak bu yöntemi benimsemişti. Hangi yöntemin daha iyi olduğu konusunda çeşitli görüş-
ler vardı. Hatta metinlerin çevrilip çevrilemeyeceği gibi konularda dönemin ünlü bilginleri bu konuda fikirle-
rini ortaya koymuşlardı. İbnu’n Nedim, el-Fihrist’de (1994:302-303) çeviri faaliyetlerine katılanlara dair lis-
teler vermektedir. Buna göre; Yunancadan çeviri yapanların bazıları şunlardır: İstefan el-Kadim, Bitrik ve 
oğlu Ebu Zekeriya Yuhanna b. Bitrik, Hasan b. Sehl, Haccac b. Matar, Teofili, Şemli, Ebu İshak el-Kuveyri, 
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Sabit b. Kuma, Kusta b. Luka, Huneyn b. İshak, İshak b. Huneyn, Yahya ed-Dimeşki, Sabit b. Kurra, Hubeyş, 
Ceyrun. Farsçadan çeviri yapanlardan öne çıkanlar Abdullah b. Mukaffa, Nevbaht ailesi, Musa b. Halid, Ebu 
Hasan Ali b. Ziyad, İshak b. Yezid, Muhammed b. Cehm el-Bermeki, Şaheveyh iken, Hintçe ve Nabatçadan 
çeviri yapan kişiler Münakkih el-Hindi, İbn Dehn el-Hindi ve İbn Vahşiyye’dir. Amaç: Abbasi döneminde 
gerçekleştirilen çeviri hareketini çeşitli yönleriyle incelemektir. Yöntem: Bu çalışma bir derlemedir. Konuyla 
ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Her şeyin sonu olduğu gibi yaklaşık iki yüzyıl süren 
çeviri faaliyetleri de zamanla yerini ‘telife’ bırakmıştır. Ama her nereden bakılırsa bakılsın Abbasiler, çeviri 
hareketiyle insanlık tarihinde çığır açan, başka milletlerin de faydalanacağı çok önemli bir kültür aktarımını 
gerçekleştirmişlerdir. 
 
Anahtar Kelimeler: Abbasiler, Çeviri Hareketi, Çevirmenler, Çevrilen Alanlar 
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NOBEL ÖDÜLLÜ MISIRLI YAZAR NECİP MAHFUZ’UN EL-KAHİRETU’L-CEDİDE ADLI  
ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARININ EŞDEĞERLİK AÇISINDAN  

İNCELENMESİ

Murat ÖZCAN

Necîb Mahfûz 11 Aralık 1911’de, sonraları birçok roman ve öyküsüne konu olacak orta tabakadan insanların 
yaşadığı Kahire’nin el-Cemâliyye semtinde doğdu . Daha sonra Kahire’nin kenar semtlerinden biri olan el-
‘Abbâsiyye’ye taşındı. İlk ve orta tahsilini burada tamamlayan Mahfûz, 1934 yılında Kahire Üniversitesi, 
Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra edebiyata yöneldi . Mahfûz’un 1988 yılı Nobel Edebiyat ödülünü alma-
sında yazdığı sembolik romanların büyük payı vardır. Ona göre bu ödül sadece kendisinin değil, Mısır’ın, 
Arapların ve tüm Arap edebiyatınındır. Necîb Mahfûz, 30 Ağustos 2006’da vefat etti. 95 yıl yaşayan Necîb 
Mahfûz’dan geriye 34 roman, 19 kısa öykü koleksiyonu, iki diyalog türü kitap, bir çeviri türü kitap olmak 
üzere toplam 56 eser ve yüzlerce makale kaldı. el-Kahiretu’l-Cedide yazarın toplumcu gerçekçi romanların-
dan biridir. Roman genel olarak Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarının Mısır halkı üzerindeki etkisini ele al-
maktadır. Mahfuz, bu romanda yirminci yüzyılda, otuzlu yılların ilk yarısında zor ekonomik şartların gençler 
üzerindeki etkisini, burjuvazi toplumunun çektiği sıkıntıları, yoksullukla geçen acı dolu günlerini konu edin-
mektedir. Necip Mahfuz’un el-Kahiretu’l-Cedide adlı romanı Türkçe’ye Savrulan Kahire olarak çevrilmiş ve 
basılmıştır. Bu çalışmada kaynak metin ve amaç metinden dil oyunu içeren bazı kesitler örnek olarak ele alı-
nıp karşılaştırılmıştır. Özellikle anlamsal, söz dizimsel, dilsel ve üslup boyutunun yanında, metinleri biçimsel 
olarak etkileyen ve süslü bir dilin ana malzemesi olan atasözü, deyim, mecaz, kişileştirme, karşılaştırma gibi 
dil oyunlarının çevirisi üzerinde durulmuş ve çeviri eşdeğerliği açısından yorumlanmıştır. Romandan seçilen 
örnek paragrafların çeviri eleştirisi kapsamında yapılan çözümlemeleri, çevirmenin kaynak metnin biçim ve 
içeriğini önemli ölçüde koruyarak, dilbilimsel, sözdizimsel ve anlamsal açıdan aslına eşdeğer bir çeviri orta-
ya koyduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Necip Mahfuz, el-Kahiretu’l-Cedide, Çeviride Eşdeğerlik, Dil Oyunları 
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TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE 
TÜRKİYE’DE ARAPÇA ÖĞRETİMİ

Sadık BOL, Gürkan DAĞBAŞI

Türklerle Arapların ilk temasları, Çin’in Asya’yı ele geçirme politikası sonucu, yüzyıllar önce gerçekleşmiş-
tir. Türkler, 751 yılında Talas’ta Çinlilere karşı yapılan savaşta Arapların yanında yer almışlardır. Bu savaş 
Türk-Arap ilişkilerinin başlangıcı kabul edilmektedir. Talas savaşı ile Araplarla olan ilişkiler, 11.yüzyılda Sel-
çukluların Ortadoğu’nun çoğuna hakim olmasıyla giderek artmıştır. Birkaç asır sonra ise Türkler tarafından 
kurulan Osmanlı İmparatorluğunun sınırları, içine günümüzde Suriye, Irak, Yemen, Mısır, Fas, Tunus, Ceza-
yir, Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan, Ürdün, Katar, Bahreyn gibi birçok Arap ülkesinin bulunduğu devasa 
bir coğrafyaya ulaşmıştı. Birinci Dünya Savaşından sonra ise Osmanlı İmparatorluğu, Kuzey Afrika’da ve 
Ortadoğu’da yer alan topraklarını kaybetmeye başlamış, bu kaybedilen topraklarda daha sonra, az önce isim-
leri zikredilen Arap ülkeleri kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra ise Türkiye yüzünü 
Batı’ya çevirse de tüm Arap ülkeleriyle diplomatik ilişkiler kurmuş; Suriye, Irak gibi ülkelerle dostluk antlaş-
maları imzalamıştır. 1980’lerden itibaren tekrar aktifleşmeye başlayan Türk-Arap ilişkileri özellikle son 12-
13 yılda büyük ivme kazanmıştır. Kısaca özetlemeye çalıştığımız gibi Türk-Arap ilişkileri neredeyse 1300 
yıldır farklı seviyelerde ve yoğunlukta kesilmeden devam etmiştir. Belki belirli dönemlerde Türkiye ve Arap 
ülkeleri arasında sıkıntılar yaşanmıştır ama Türk-Arap ilişkileri hiçbir zaman kesilmemiştir. Bu birlikteliğin 
yüzyıllarca sürmesinde belki de en başta gelen faktörlerden biri din kardeşliğidir. İslamiyetin ortaya koyduğu 
adalet, hoşgörü, sevgi, saygı, kardeşlik gibi prensipler sayesinde Türk ve Arap halkları ortak paydalarda bu-
luşmuş, ortak bir kültür yaratılmıştır. Ortak kültürün belki de en önemli öğelerinden biri dildir. Günümüzde 
ise yaklaşık 350 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulan, 1 milyardan fazla Müslümanın ibadet dili 
olan Arapça ülkemizde yüzyıllardır öğretilmektedir. Güçlü tarihi bağlarımız olan Arap ülkeleriyle son yıllar-
daki ticari, ekonomik, kültürel bağlarımızın artması da Arapçaya olan ilgiyi günden güne artırmaktadır. Bu 
çalışmada Türk-Arap ilişkileri bağlamında, Türkiye Cumhuriyetinin ilanından günümüze Türkiye’de Arapça 
öğretimin tarihi süreci, eğitim yapılan kurumlar, Arapça öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler gibi çok 
boyutlu olarak ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk-Arap İlişkileri, Arapça Öğretimi 
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TÜRKÇEDEKİ SAYMA SAYILARININ KÖKENİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ali TAŞTEKİN

 
Matematik biliminin temeli olan rakamlar, dil biliminin de önemli yapı taşlarındandır. İlk defa ne zaman kul-
lanıldığına dair kesin bilgimiz olmayan sayıların, yazının bulunuşundan çok önceleri konuşma dilinde kulla-
nıldığı tahmin edilmektedir. Tarihî süreçte rakamlara sayı değerinden başka anlamlar da yüklendiği; toplum-
dan topluma, devirden devire bu anlamların değişim gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada, Türkçedeki say-
ma sayılarının ortaya çıkışları ile ilgili görüşler derlenerek, eski Türklerin av ile ilgili anlatımlarının, sayı ad-
larının ortaya çıkmasında etkili olduğu düşüncesi üzerinde durulmuştur. Farklı görüşler karşılaştırılarak ortak 
doğruların bulunması için yeni bakış açısı önerilmektedir. Bize göre Türkçede sayıların ortaya çıkışı fiillerle 
ilgilidir. Türkler göçebe bir hayatı benimsedikleri için hareketli bir yaşama alışıktırlar ve ifadelerinin temeli 
de hareketle ilgilidir. Türkçe cümle yapısının esas ögesi yüklemdir. Genellikle cümleler fiil cümlesi biçimin-
dedir. Eski Türkçedeki “Ur-” fiili “vurmak”, “bar-” fiili de “varmak” biçimine dönüşmüştür. “Bir-“, “vermek” 
şeklindedir günümüzde. “İr-“ fiili Türkiye Türkçesinde “er-“ biçimindedir. Bu fiillerden birinin “bir” sayısı-
nın doğmasına sebep olduğunu düşünüyoruz. Bar-> ber-> bir- > bir veya Ur- > vur-> bur-> bür-> bir-> bir 
şeklinde tarihî seyir izlemiş olabilir. Av hikâyesini dikkate alırsak “ur-“ dan türeme ihtimali yüksektir. “Ak-
mak” (düş-, in-) , ak+ı > eki > iki olmuştur. “Ak” kelimesi hem isim kökü hem de fiil kökü olarak görev yap-
maktadır. Ak- fiili sıvılar ile bazı katı cisimlerin yukarıdan aşağıya doğru hareketine verilen addır. “Yak-“ fii-
linden “yakı” türediği gibi, “ak-“ fiilinden de “akı” türemiştir. “Akı” kelimesi, avın düşmesini temsil edeceği 
gibi avını başarıyla düşüren avcının yüz akı olmasını da sembolize edebilir. Orhun Türkçesinde “Uç-: Göçüp 
gitmek, ölmek” (Tanyeri 2011: 1639) anlamına gelmektedir. “Uçmak”, uç >üç biçimine dönüşmüştür. “Uç” 
kelimesi de hem isim hem de fiil kökü olabilmektedir. “Uç” ismi bir şeyin kıyısını, sonunu, sonucunu ihtiva 
etmektedir. “Uçmak” cennet anlamındadır. “Uçurum” uçma, yuvarlanma yeri, yolun veya düzlüğün bitimi 
anlamlarına gelmekte, hem “uç-“ filinin hem de “uç” isminin anlamlarını birlikte içermektedir. “Tartmak” fii-
li de tart > tört > dört biçimine dönüşmüştür. Günümüzde bir ağırlığın ölçüm işine verdiğimiz ad, eskiden 
“kaldırmak” anlamında kullanılmıştır. “Bişmek”, biş > beş biçimine dönmüştür. Av merasiminin avlanmadan 
sonraki ikinci önemli ayağı avların ziyafete dönüşmesidir. Av eğlencesi zevkinin yerini, avların pişirilmesi ile 
yemek lezzeti alır. “Almak” fiilinin görülen geçmiş hali “altı”dır. Pişmekte olan avdan her kes payını alır. Altı 
ben > Aldım/ altı biz > aldık biçiminde hikâye edilen olayın şahıs ekleri düşünce geriye “altı” kalmaktadır. 
“Yemek” fiilinin görülen geçmiş hali “yeti” > yedi’dir. Yeti ben > yedim/ yeti biz > yedik biçimlerinde ifade 
edilen fiil şahıs eklerinin düşmesiyle “yeti > yedi” olmuştur. Doğaldır ki avını avlayıp pişirip yiyen kişi sağ-
lıklı olacak ve doyacaktır. “Sakçı” koruyucu, bekçi; “sakı-“ beklemek, korumak (Naskali, Duranlı 1999: 148) 
ve “sag” sağlık, esenlik (Mahmûd el Kâşgarî 2007: 462) anlamındadır. Sa- > sak > sağ biçimi, birinci çokluk 
ekiyle birlikte “sak biz” > sağ biz > sağiz > sekiz şekline dönüşmüştür. “Togus” dokuz; “tok” refah, tok anla-
mına gelmektedir (Naskali, Duranlı 1999: 179). “Toq” toq kişi, iyice doymuş adam (Mahmûd el Kâşgarî 
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2007: 579). To-> tok > dok biçimi de yine birinci çokluk ekiyle birlikte “tokbiz” > tokuz > dokuz biçimine 
dönmüştür. Avlanmanın amacı karın doyurmaktır. Beslenmek ve sağlıklı olmak, güven içinde yaşamak buna 
bağlıdır. Av merasimi genellikle doyma ile neticeleneceğinden “song” kelimesi son, sonra (Naskali, Duranlı 
1999: 156); “Herhangi bir cismin ya da eylemin sonu” (Mahmûd el Kâşgarî 2007: 500) anlamına gelmekte-
dir. Song > son > on şekline dönüştüğü düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sayılar, Türkçe, rakam, köken, 
fiil. 

Anahtar Kelimeler: Sayılar, Türkçe, Rakam, Köken, Fiil 
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ENDÜLÜS DÖNEMİ ÇEVİRİ FAALİYETLERİNİN BATI DÜNYASINA ETKİLERİ

Murat DEMİR
 

İnsanlığın var oluşundan bu yana bütün toplumlar, diğer milletlerin sağladığı katkılarla, hayatın birçok alanı-
nı kapsayan bilgilerin günümüze ulaşmasına yardımcı olmuşlardır. Çeviri faaliyetleri; bu bilgi aktarımının 
oluşumunda önemli bir yer tutar. Tarih boyunca medeniyetler arasında bilgi alışverişi süregelmiştir. Yeni me-
deniyetlerin ortaya çıkışı bu bilgi aktarımı sayesinde gerçekleşmiş ve doğu ile batı kültürü büyük bir hızla ya-
kınlaşmaya başlamıştır. Bu kültür etkileşiminin en önemli unsuru kuşkusuz çeviri faaliyetleridir. Müslüman 
toplumlar kendi medeniyetlerini oluştururken başka medeniyetlerin düşünsel, bilimsel ve kültürel birikimleri-
ne kayıtsız kalmamışlardır. Müslümanların sınırlarının genişlemesi sonucunda tercüme faaliyetleri hız kazan-
mış ve böylelikle diğer milletlerin kültürlerini tanıma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Avrupa’da gerçekleştirilen çe-
viri hareketinde Endülüs kültür ve medeniyeti, kültürlerarası iletişimin anahtarı niteliğinde olan çeviri hare-
ketinin merkezi ve bilimsel hareketliliğin beşiği olmuştur. İslam medeniyeti ile Avrupa’nın en sağlam, en 
köklü, en geniş ve en uzun süreli ilişkisinin kurulduğu dönem Endülüs dönemidir. Bu dönemde yapılan çeviri 
çalışmalarıyla İslam medeniyeti kendinden önceki medeniyetlerden alıp özümsediği bilimsel birikimi 
Avrupa’ya nakletmiş ve böylece Avrupa, İslam bilim ve medeniyetini tanıma imkanını elde etmiştir. Amaç : 
Bu çalışmada İslam düşüncesinin doğudan batıya taşınmasında bir köprü görevi üstlenen Endülüs dönemi çe-
viri faaliyetlerinin Batı dünyasına etkileri ele alınmaktadır. Yöntem: Bu çalışma bir derlemedir. Konuya iliş-
kin literatür çalışması yapılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Endülüs kültür ve medeniyeti, Avrupa’daki çeviri hare-
ketinin merkezi ve bilimsel hareketliliğin beşiği olarak tanınmıştır. Müslümanlar ile Hıristiyan Avrupa arasın-
daki en uzun soluklu bağlantı İspanya’da yapılan çevirilerle oluşmuş ve söz konusu tercüme faaliyetleri. 
Avrupa’da XII. yüzyılda, bizzat papaların ve Hıristiyan kralların teşvik ve destekleriyle İslam dünyasının bi-
limsel birikimini elde etmeye ışık tutmuştur. Endülüs medeniyetinden aktarımı sağlanan büyük bilgi birikimi; 
tercüme faaliyetleri, okullar ve kütüphaneler sayesinde yüzyıllar boyunca Avrupa kültürü için bir cazibe mer-
kezi haline gelmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Endülüs Medeniyeti, Kurtuba, Tuleytula, Çeviri Faaliyeti 
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SEZGİN KAYMAZ ROMANLARINDA FANTASTİK ÖGELER

Gülçiçek AKÇAY

 
Son dönem Türk edebiyatının köşe taşlarından “roman”a hakim olan öğelerden en çarpıcı olanları dinsel mis-
tisizm, metafizik ve fantastik olanlarıdır hiç kuşkusuz. Fakat tüm bu kavramlarla realite arasındaki çizgi nere-
ye çizilmiştir, ne kadar belirgindir, tartışılagelmiştir. Eserlerini fantastik ya da sürreal olarak adlandıranlara 
şiddetle karşı çıkan, Kolombiya realitesini iddiasını inançla savunan Marquez gibi çağdaş Türk romanının 
önemli ismi Sezgin Kaymaz da romanları için fantastik kurmaca nitelendirmesini kabul etmez, kurgunun sı-
nırlarını başarır. Profesyonel bir spor insanı, bir hentbolcu olarak geniş bir çevrede tanınmış olan Sezgin 
Kaymaz’ın gerek öykülerinde gerek romanlarında sporcu kimliğinin yansımalarına fazlaca rastlanmaz.Türk 
Dili dersinden bir türlü geçemediği için üniversiteden ayrılmak zorunda kaldığını sık sık dile getirir röportaj-
larında. Fakat bu dilin imkanlarını romanlarında başarılı bir şekilde kullandığı da su götürmez bir gerçektir. 
Onu okurken “üslup ve dili kurguya kurban etmiş midir” sorusunu sık sık kendimize sormak zorunda bıraksa 
da olay örgüsünün çekiciliğine kendimizi kaptırmadan duramayız. Konuları dinsel öğelerden (Ateş Canına 
Yapışsın, Kün) paralel evrenlere (Geber Anne) kadar geniş bir çeşitlilik içerirken kahramanlarını mafya üye-
leri, hayat kadınları, sokak çocukları, fiziksel anomaliye sahip, insanlar, hayaletler... oluşturur. Hatta Lucy ro-
manının baş kahramanı bir doberman cinsi bir köpektir. Romanlarındaki bu toplumdışı hatta “yaban” karak-
terlerin yaşamlarına, tekinsiz mekan ve sıra dışı zamana anlatımındaki doğallık sayesinde her an karşımıza 
çıkabilecek karakterler, her gün yaşadığımız olaylar, bizi şaşırtmayacak mekanlar ve zamanlarmış gibi yadır-
gamadan tanıklık ediyoruz. Bu bildirimizde Sezgin Kaymaz’ın bizi olay, mekan, zaman ve karakter bilmece-
siyle baş başa bırakan, akışı boyunca merak tellerimizi gergin tutan, sonunda o telleri neredeyse kopartarak 
bilmeceyi cevaplayan romanlarındaki fantastik ögeleri incelemeyi planlıyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Fantastik, Mistik, Roman, Olağanüstü, Tekinsiz, Roman 
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FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN ÇOCUK ŞİİRLERİ ÜZERİNDEN  
GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE BAKIŞ

Müge SUCU POLAT

Bilginin en büyük güç haline geldiği günümüzde ancak bilgi toplumu olabilmeyi başarmış, eğitimli, kültürlü 
toplumlar ayakta kalabilmekte, küresel rekabetin getirisi olarak da liderliği göğüsleyebilmektedir. Bilgili ola-
bilmek iyi bir eğitimin sonucudur. İyi bir eğitim demekse okumak, okuduğunu anlamak ve anladığını da sen-
tezleyebilmekten geçer. Bilgili ve eğitim düzeyi yüksek toplumlar yaratmada en önemli aktörlerin başında 
gelen sanatçılarımıza da bu anlamda borçlu olduğumuz bir gerçektir. Edebiyatımızda nadir sanatçılar vardır 
ki onlar eserleri ile okuyucularının bilgi dağarcıklarını zenginleştirir ve yarınlara yol haritaları çizer. İşte Fa-
zıl Hüsnü Dağlarca da Türk edebiyatına kazandırdığı çok sayıdaki ve türdeki şiirleri ile okuyucusuna günlük 
yaşamdan ve içinde yaşadığımız evrenden pek çok kesit sunar. Dağlarca, şiirlerindeki imgelem gücü ile oku-
yucuya hayata dair sezilerini geçirebilen ve bu işi ince bir duyarlılıkla yapan, özellikle şiir gibi zor bir yazın-
sal türde, insanlara günümüzle gelecek arasında bir köprü kurduran önemli şairlerimizden biridir. Özellikle 
çocuk şiirlerindeki ustaca örülmüş dil ve üslup ile bugünün çocuklarını yarına hazırlayan şefkatli bir öğret-
men ve bazı eleştirmenlerin deyimi ile de “tek başına bir okul” gibidir. Dağlarca’nın “ tek başına bir okul” 
olarak nitelendirilmesinin altındaki gerçek onun şiirlerindeki tür ve konu çeşitliliği değildir sadece. 
Dağlarca’nın uzun sanat yaşamı boyunca eserlerinde hiçbir edebiyat akımından etkilenmeksizin dünyada bü-
tün olan bitene tanıklık eden bir “ dünya vatandaşı olma” duruşu ve anlayışı vardır. Öyle ki Dağlarca, şiirleri-
ni sevgi, içtenlik ve imgelem üçlüsü üzerine kuran bir şair olarak, eserlerinde evrensel boyutu yakalayabilmiş 
ve içindeki çocuğu eserlerine yansıtarak dünyaca ünlenmiştir. Şairin 110’u aşkın eserinden 30’a yakını ço-
cuklara yöneliktir. Şairin çocuklar için yazdığı eserlerin büyük bir çoğunluğu da çeşitli yabancı dillere çevril-
miştir ve şair, dünya çocuklarınca da sevilmiştir. Şiiri: “Şiir, hem bir saat gibi içinde bulunduğu zamanı, hem 
de bir pusula gibi gidilmesi gereken yönü gösterir.” diye tanımlayan Dağlarca, yazdığı çocuk şiirlerinde ço-
cuk okurlarına bugünlerini hissettirirken aslında yarınlar için de geniş ufuklar açmaktadır. Dağlarca’nın ço-
cuk şiirlerinde dünya üzerindeki evrensel dostluğu, kardeşliği ve sevgiyi yaşatan bir üslup vardır. Dağlarca’nın 
çocuk şiirleri bir şairin çocuk düzeyine inip onlar için yazdıkları değildir sadece. Yetişkinin içindeki çocuğu 
sergileyen, insanoğlunu daha yakından tanımamızı sağlayan ve daha iyi bir dünyaya nasıl ulaşılabiliriz konu-
sunda bize ipuçları sunan bir rehberdir. Günümüzde savaşlar, küresel rekabetin getirdiği huzursuzlar, açlık, 
iklim değişiklikleri, hızlı teknolojik ilerlemenin getirdiği bireysel ve toplumsal iletişim bozuklukları vb. pek 
çok etken tüm dünyanın üzerinde soğuk rüzgârlar gibi eserken Dağlarca’nın çocuk şiirleri, çocukları tüm bu 
olumsuzluklara karşı sıkmadan, sıcacık bir anlatımla eğitir ve bilinçlendirir. Aslında Dağlarca’nın çocuk şiir-
lerini daha yaşanabilir, sevgi ve barış dolu bir dünyanın alt yapısını hazırlamak için yazılmış eserler olarak da 
yorumlamak mümkündür; çünkü bu şiirler salt izlenimci değildir. Dağlarca, dünyayı anlatmanın yanı sıra ço-
cuklara neden, niçin, nasıl sorularını sorduran bir üslubu benimsemiştir. Bunu da, sınır tanımayan, yaşamı öğ-
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renmek, tanımak isteyen çocukların diliyle, çocuk soruları ile yapmıştır. Şairin şiirsel öyküleri küçük küçük 
sorulara yanıt vererek ilerlerken, bazen de araştıran, tartışan, yanıtları çocuğa bulduran, kimi yerde de kendisi 
söyleyen bir tarzı benimsemektedir. Her şiirsel öyküde Dağlarca’nın çocuklara vereceği bir mesaj ve bu şiir-
lerden çıkarılacak bir sonuç vardır. Çalışmanın amacı, Türk edebiyatında şiir gibi zor bir yazınsal türde ol-
dukça fazla sayıda eser veren şairin, çocuklara yönelik şiirlerinin de nitelik ve nicelik bakımından dikkate de-
ğer olduğunu ve bu şiirlerin çocuklara bir pusula gibi rehberlik edebildiğini vurgulamaktır. Cumhuriyet döne-
minin en önemli şairlerinden Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı “Türk Çocuk Edebiyatı” sahasında da vazgeçilmez bir 
şair olarak görmemiz gerektiğinin altını çizmektir. Dağlarca’yı diğer şairlerden ayıran en önemli özellik, sa-
dece çocuk okuyucular için değil; içindeki çocuğu öldürmemiş olan yetişkinler için de dünyaca ünlü usta bir 
kalem olmasıdır. Dağlarca’ya göre: “Çocuk, insan gerçeğini en büyük yetkiyle anlatabilecek tek kaynaktır.” 
Çalışmada bu düşünce temel alınarak, şairin diğer konu ve türlerde yazdığı şiirlerden ayrı, sadece çocuklara 
yönelik şiirleri ele alınmıştır. Bu şiirlerde işlediği konular ve yöntemler üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda 
şairin yazmış olduğu 30 çocuk kitabı ile Cumhuriyet dönemi Türk şiirindeki yeri ve önemi belirlenmiştir. Şa-
irin çocuk şiirleri ile geleceğe bıraktığı edebi miras ve yenilikçi yanı da vurgulanmıştır. Çalışmada en büyük 
kaynak Dağlarca’nın çocuklar için yazdığı 30 şiir kitabıdır. Metne dönük incelemenin yapıldığı, tematik ça-
lışmada, şairin sanatçı kimliği ve çocuk şiirleri hakkında yazılmış olan araştırmalara, arşiv ve kaynak tarama-
larına başvurulmuştur. Sonuç olarak Fazıl Hüsnü Dağlarca, “çocuk” temalı şiirlerinde bir daha geri gelmeye-
cek çocukluğumuzun unutulmuş görünen kıvrımlarında, geleceği aramaktadır. Dağlarca’nın çocuklara yöne-
lik yazdığı şiir kitaplarında kullanmış olduğu dil ve üslup özellikleri, temaları, arı Türkçesi, onun eserlerini 
her coğrafyadan çocuğun ve içindeki çocuğu kaybetmemiş yetişkinlerin de sevmesine olanak sağlamıştır. 
Şair, bu yönüyle sanatını evrensel boyuta taşımış; Türk çocuk edebiyatındaki ve dünya üzerindeki şair kimli-
ğini, yerini ve önemini oldukça sağlamlaştırmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dağlarca, Çocuk Şiiri, Çocuk Edebiyatı, Gelecek  
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İSLAMİYETİN SAVUNULMASINDA ŞİİRİN ROLÜ

Halil İbrahim ŞANVERDİ, Abdulmuttalip IŞIDAN

 
Şiir, Araplar arasında cahiliye döneminde nasıl önemli bir yere sahip idiyse İslam’ın doğuşu sırasında da gü-
zel söz ve şiir söylemek büyük bir öneme sahipti. Cahiliye döneminde Arap yarımadasında her sene düzenle-
nen panayırlarda şairler arasında yarışmalar düzenlenir ve sonuca göre şairler çeşitli ödüllerle beraber itibar 
kazanırdı. Hatta bu yarışmalar sonucunda seçilen ve Kâbe’nin duvarına altın harflerle yazılarak asılan 
‘Mu‘allakât’s-seb‘a’ diye bilinen şiirler meşhurdur. Şiir ve şairin o dönemlerde gördüğü itibarı sonraları baş-
ka milletlerde görmek pek mümkün olmamıştır. Kabileler arasında bir övünme ve yergi aracı olarak kullanı-
lan şiir sanatı, İslamiyet’in gelişiyle önemini yitirmemiştir. İslamiyet’in gelişi, Müslümanlar ve müşrikler ara-
sında çok yönlü bir mücadele başlatmıştır. Mücadele sadece kılıçla olmamış, o zamanın toplumunda büyük 
öneme sahip sözlerde de kendisini göstermiştir. Cahiliye dönemi şairleri arasında Kur’an mucizesini gördük-
lerinde şiirlerinin yüce kitabın karşısında sönük kaldığını düşünüp şiiri terk eden şairler olmakla beraber, biz-
ler de bu yüce sözler gibi şiirler söyleyebiliriz deyip isyanına devam eden müşrik şairler de olmuştur. Hz. 
Muhammed’e ve İslamiyet’e şiirleriyle saldırmaya başlayan müşrik şairler karşısında Hz. Peygamber’in Müs-
lüman şairleri şiir inşad etmeye teşvik ve tavsiye ettiğine dair rivayetler bulunmaktadır. İslamiyet’i şiirleriyle 
savunan şairler denildiğinde akla ilk gelen isim Hassan b. Sâbit, cahiliye döneminde de önemli şairler arasın-
da sayılmıştır ve Müslüman olduktan sonra Peygamber şairi olarak ün salmıştır. Ayrıca savaşa katılmayıp 
daha sonra Hz. Peygamber’e özür beyan etmesiyle meşhur olan Ka‘b b. Mâlik, edebiyat alanında ‘Kaside-i 
Burde’ ile meşhur olan ve aynı zamanda babası muallaka şairlerinden olan Ka‘b b. Zuheyr ve müşrikleri hic-
veden şiirler söyleyen Abdullah b. Revâha İslami şair olarak öne çıkmaktadır. Hz. Peygamber İslamiyet’i 
müşriklere karşı savunmaları için bu isimlere izin vermiş ve müşrik kabileler hakkında bilgi sahibi olmaları 
için onlar hakkında bilgi sahibi olan Müslümanlara yönlendirmiştir. Bu çalışmada Arap edebiyatında önemli 
bir yere sahip olan şiir ve şiirin İslamiyet’in gelişi ile birlikte uğradığı değişiklik hakkında kısaca bilgi verile-
rek, İslami dönemin iki önemli şairi olan Hassan b. Sabit ve Kaside-i Burde’nin yazarı Ka‘b Zuheyr ele alına-
cak ve meşhur şiirlerinden örnekler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Arap Şiiri, Hassan b. Sâbit, Ka‘b b. Zuheyr 
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GOGOL’DE SIRADAN İNSAN, MODERNİTE

Ayşe KONCAVAR

 
Gogol’ ün palto isimli uzun öyküsü, sadece Rus edebiyatı değil dünya edebiyatı açısından da önemli bir yere 
sahiptir. Bundan dolayıdır ki; Dostoyevski “Hepimiz Gogol’ ün paltosundan çıktık.” derken bir edebi metni 
böylesine güçlü ve derinlikli bir ifadeyle özetlemiştir. Gogol’ ün palto öyküsü edebi açıdan olduğu kadar sos-
yolojik açıdan da önemli bir metindir. Bunu şöyle açıklayabiliriz: Rus edebiyatı, Gogol’ e gelinceye dek “sı-
radan insan”, ”küçük insan” ın sorununa böylesine gerçekçi bir yaklaşımla eğilmemiştir. Öykünün kahrama-
nı, bir devlet dairesinde çalışan, kimsenin önemsemediği, varlığıyla yokluğu belli olmayan, işine, varlık ne-
deni sadece işiymiş gibi sadık, sıradan, yoksul bir insandır. Artık giyilecek yanı kalmayan paltosunu güç bela 
yeniler; ancak paltosu çalınır. Bu hırsızlık olayının çözümü için “mühim adama” kadar başvurur; ama bir so-
nuç almadığı gibi azarlanır, alay konusu olur ve üzüntüden hastalanır, ölür. Asıl hikaye onun ölümünden son-
ra palto hırsızlıklarının olmasıyla çarpıcı hale gelir. Kahramanımız adeta hortlamış ve öç alıyor gibidir. Gogol 
, bu metinde Rus bürokrasisini eleştirmekle yetinmemiş, “sıradan insan” ı da ilk kez “özne” yaparak Rus ede-
biyatına gerçekçiliğin bambaşka bir boyutta girmesini sağlamıştır. Öykünün fantastik bir sonla bitmesi de bu 
yapıtın bir diğer önemli özelliğidir. Bizim bu çalışmada amacımız evrensel bir edebi metin niteliği taşıyan bu 
yapıtın özelinde dönemin Rus edebiyatının özellikleri çerçevesinde palto adlı yapıtın önemine bir kez daha 
dikkat çekerek “sıradan insan” ı ve onun sorunsalını tartışmak olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gogol, Sıradan İnsan, Modernite 
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ABDULHÂMİD B. HADDÛKA’NIN “ĞADEN YEVM CEDİD” (YARIN YENİ BİR GÜN)  
ADLI ROMANINDA KADIN

Sevda ÇETİN
 
 
1830’larda Fransızlar tarafından işgal edilen Cezayir, Osmanlı Devleti ile huzurlu bir beraberlik içindeyken 
bu huzurlu beraberlik, ülkenin dağılma sürecine girmesiyle son bulur. Osmanlı topraklarının emperyalistler 
tarafından paylaşımında Fransa’nın avına Cezayir kalır. Cezayir halkının bağımsızlık arayışlarına girmesiyle 
birlikte 1950 senesinde bu iki ülke arasında sıcak bir savaş gerçekleşir. 1960’lı yıllarda bağımsız Cezayir dev-
leti kurulur. Meydana gelen bu tarihi olay, ülkenin siyasi, toplumsal, ekonomik özellikle de kültürel yapısını 
olumsuz yönden etkilemiştir. Ana dili Arapça olan halk Fransa’nın uyguladığı sömürgecilik faaliyetleriyle 
Fransızca konuşmak zorunda bırakılmıştır. Ülkenin birçok yerinde Arapça olan yer adları (okullar, kuruluş-
lar… gibi.) değiştirilerek Fransızcaya çevrilmiştir. Halk hem Arapça hem de Fransızca konuştuğu için bu du-
rum Cezayir Edebiyatının yeniden şekillenmesine ve her iki dilde de edebi türlerin yazılmasına neden olmuş-
tur. Fransa dışında anadili/kültür dili Fransızca olan ülkelerin edebiyatını kapsayan Frankofon Cezayir Edebi-
yatı, ikinci dünya savaşından sonra ortaya çıkmış, geli¬şim göstermiş ve günümüze değin gelmiştir. Edebi-
yatçılar Fransızcaya tamamen hâkim olup hayatın gerçeklerini bu dilde hatasız bir şekilde ifade edebilecek 
seviyeye geldikten sonra Fransızca edebî ürünler vermeye başlamıştır. Hem Arap hem de Fransız diline hâkim 
olan Cezayir’in modern dönem edebiyatçılarından biri de Abdulhâmid b. Haddûka’dır. Kapsam:Bu çalışma-
da, Modern Cezayir Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Abdulhâmid b. Haddûka’nın hayatı ve edebi 
kişiliği hakkında kısa bilgiler verildikten sonra yazarın Ğaden Yevm Cedid (Yarın Yeni Bir Gün) adlı roma-
nında kadın konusuna nasıl değindiği o dönemde yaşanan politik ve sosyal sorunlar doğrultusunda ele alın-
maya çalışılmıştır. Yazar, eserlerinde mevcut politik rejime, toplumsal sorunlara, gelenek-göreneklere yer 
vermiş ve kadınların toplum tarafından aşağılanmasına daima karşı çıkmıştır. Cezayir Arap Edebiyatı alanın-
da en yetenekli romancılarından biri olarak kabul edilen yazar, hayat tecrübelerinden edindiği deneyimleri, 
kendi bakış açısına göre yorumlayıp okuyucuya sunan ve yaşadıklarını büyük ölçüde eserlerine aktaran bir 
ustadır. Cezayir dünyasının yaşamış olduğu kültürel ve siyasi kaygıları esas alarak bu bölgenin edebî çevresi-
ni yansıtmaya çalışmıştır. Toplumsal gerçekçi yazar, Ğaden Yevm Cedid romanında, Cezayir’in Burcu Bu 
Ariri vilayetinde yer alan Deşre adında bir köyde yaşayan bir grup insanın sorunlarını ele almıştır. 
Abdulhâmid b. Haddûka bu romanını oluştururken okuyucuya Cezayir’de yaşanan olayların bir genç kızın 
bilinçaltında kalan izlerin nedenlerini canlı bir şekilde sunmak istemiştir. Romanda, uzun bir süre sömürge 
faaliyetlerinin hâkim olduğu Cezayir’in sosyo-politik ve kültürel durumu, sömürgeye karşı direnmek zorunda 
kalan insanların gayreti, kadın sorunları, kadının toplum içindeki konumu ve köylü-şehirli/zengin-fakir ayrı-
mı gibi pek çok konuya değinilmiştir. Haddûka, bu romanda ana kahraman Mesûde’nin kendisinden yaşça 
büyük bir adamla zorla evlendirilmesini, tek tesellisi -ancak hayallerinde karşılığını bulan- şehir olmasına 
rağmen orada da istediği mutluluğu yakalayamayıp Cezayir’de bir hizmetçi olarak hayata tutunmasını ve 
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yoksulluk içerisinde geçen dram dolu hayatını anlatmaktadır. İç dünyasında soyut bir âlemde yarattığı ve ya-
şattığı kahramanı konuşturan Mesûde, tüm hareketini geçmişe açılan tarihi bir kitap olarak kabul eder. Zih-
ninde her şeyi saklayan, yaşadıklarından dolayı vicdan azabı çeken, günahlarından arınmak ve vicdan azabını 
ortadan kaldırmak için yaşadıklarını anlatan bir kitap yazmaya başlar. Bu kitabında hatıralarını ölümsüzleştir-
mek ister, bu yüzden söylediği her şeyi yazar. Artık yazacak bir şeyi kalmadığında; ʺHer şeyi söyleyeceğim 
ve Mekke’ye gideceğim, kemiklerimi yıkayacağım.ʺ diyerek geçmişte yaşanan olaylara sessiz kalması sonu-
cu duyduğu ızdırap ve bu acıdan kurtulmak için bir nevi günah çıkarması anlatılır. Anlatılacak bir şeyi kalma-
dığını, Mekke’den tertemiz olarak dönüp günahlarından arınmak isteğini açıkça ifade eder. Bu sözlerini sık 
sık dile getiren Mesûde günahlarından arınmak için de tövbe etmiş olarak Allah’ın huzuruna çıkmak ister. 
Üvey babası Azûz’un zorlaması ve annesinin onayıyla şehirde yaşayan Kaddûr’la evlendirilen Mesude’nin 
kalbi hiçbir zaman onun aşkıyla çarpmamasına rağmen Mesûde mutludur; çünkü o zamanlar onun rüyasının 
ismi “şehirdir”. Bu bağlamda yazar, yapıtta, aslında yarının yeni bir gün olmadığını ironik bir şekilde işle-
mektedir. Cezayir toplumunda önemli bir yere sahip olan aile kavramı, yapısı itibariyle gelenek-göreneklere 
ve inançlara sıkı sıkıya bağlıdır. Toplumun örf ve adetlerinin egemen olduğu aile hayatı içinde kadınlara ye-
niliklere açık olma anlamında hiçbir fırsat tanınmamıştır. Yöntem: Çalışmada, Cezayir tarihine de değinilerek 
elde edilen bilgiler ışığında kadın konusunun romanda nasıl yer bulduğu ele alınmaya çalışılmıştır. Bulgu: 
Yapılan incelemeler neticesinde birçok kültürde sosyal hayatta hak ettiği yeri elde edemeyen kadının, Cezayir 
toplumunda da halkın örf ve adetleri doğrultusunda şekillenerek sürekli arka planda kaldığı ve Cezayir’de ya-
şanan tarihi olayların ülke edebiyatını olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Amaç: Bu bildiride, hayattan 
beklediğini bulamayan Mesude’nin yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayatta kalma mücadelesi ele alınmış ve 
o dönemde yaşanan olayların daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma, Ğaden 
Yevm Cedid romanında Cezayir tarihine damga vuran kadının toplumdaki yerini, sömürge döneminde yaşa-
nan sosyal meseleleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Cezayir, Abdulhâmid b. Haddûka, Ğaden Yevm Cedid, Kadın  
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ÇAĞDAŞ TÜRK ŞİİRİNDE KLASİK TÜRK EDEBİYATINDAN ESİNTİLER

Hasan KAVRUK, Erol GÜNDÜZ

Her edebî geleneğin kendine has özellikleri vardır. Edebî akımlar ve gelenekler, farklı zaman dilimlerinde 
veya aynı dönemde ayrı edebî anlayışlar olarak varlık göstermişlerdir. Edebiyat tarihi içinde var olan edebî 
hareketlerin birbiriyle etkileşim içinde olduğu bir gerçektir. Aynı dönemdeki farklı edebî anlayışlar birbirinden 
etkilendiği gibi sonrakiler de öncekilerden etkilenegelmiştir. Hatta evvelki edebî geleneği tenkit ederek ortaya 
çıkan bir edebî anlayışın daha sonra tenkit ettiği o gelenekten çok şey aldığı görülmüştür. Tenkit ve tepki 
gibi durumlar olsa da olmasa da edebî geleneklerin birbirinden faydalanması olağan bir durumdur. Öncelikle 
klasik Türk şiiri, kendi varlığını sürdürürken çeşitli etkileşimler geçirerek gelişmiştir. Başlangıçta Arap ve 
Fars edebiyatının tesiriyle ortaya çıkmış, taklit dönemini tamamlamış, ardından tasavvufî anlayışın ve Sebk-i 
Hindî’nin tesirinde gelişmiş, daha sonra Hikemî, Mahallileşme gibi üslûp özellikleri bu edebiyatın içinde 
kendini göstermiştir. Osmanlı Devleti’nin yıkılıp yerine yeni bir devletin kurulması aşamasındaki medeniyet 
değişimine bağlı olarak ortaya çıkan yeni şiir anlayışı ve bu anlayışın içindeki akımların hemen hepsi, önce klasik 
Türk şiirini yerden yere vurmasına rağmen ardından bu geleneğin birçok özelliğini bünyesine katmıştır. Edebî 
geleneklerin temsilcileri, kendilerinden önceki geleneklerden faydalanırken bazen sadece belli özelliklerini 
almış veya taklit etmiş, bazen de yeni anlayışla eski anlayış arasında sentez yapabilmiştir. Çağdaş Türk şairleri 
de bütün tenkitlerine rağmen klasik Türk şairlerinden etkilenmiştir. Bir kısmı şekil yönüyle klasik şiirin bazı 
özelliklerini yeni şiire taşımış, bir kısmı da muhteva ve üslûp özellikleri bakımından bu şiir geleneğinden 
faydalanmıştır. Klasik Türk şiirine ilk karşı çıkanlar Tanzimatçılar olmuştur. Bu dönemin sanatçıları, klasik 
şiir hakkında bazen kendi iç dünyalarında, bazen kendi aralarında gelgitler ve tartışmalar yaşamışlardır. Bütün 
bu çelişki, tenkit ve tepkilerine, hatta bu şiir geleneğini yıkmak istemelerine rağmen bu geleneğinin etkisinden 
kendilerini kurtaramamış, muhtevada bir kısım yenilikler yapsalar da şekil, dil ve üslûp bakımından klasik şiir 
üslûbunu çağdaş şiirin içinde sürdürmüşlerdir. Tanzimat şairlerinden sonra gelen Servet-i Fünûn ve Fecr-i Âtî 
sanatçılarının da divan şiirine yaklaşımları benzerlik arz etmektedir. Özellikle dili hususunda Servet-i Fünûn 
sanatçıları, divan şiiri dilinden daha ağır bir dil kullanmış, bunun yanında şiirlerinde aruzu kullanmaya devam 
etmişlerdir. Millî edebiyat döneminde şairler yerli, millî konuları yine millî bir dil ve millî bir ölçü olan hece 
vezniyle anlatmayı hedeflemiş, bu doğrultuda eserler vermişlerdir. Bu dönemde Mehmet Akif gibi bir kısım 
sanatçılar da klasik şiirin bazı özelliklerini şiirlerinde yaşatmışlardır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında millî 
edebiyatın etkisi devam etmiş, ardından Batı şiirinin de etkisiyle birçok edebî akım art arda varlık göstermiştir. 
Başta Yahya Kemâl olmak üzere bazı şairler de Batı’nın şiir anlayışını benimsemekle birlikte klasik şiir 
anlayışının bir kısım özelliklerini yeni şiir anlayışına taşımışlardır. Batıya giderek Batı şiirini kendilerine örnek 
alan bazı çağdaş şairler, orada Batı’nın geçmişinden kopuk bir şiir anlayışının olmadığını görmüş ve eski 
Türk şiir geleneğinden de faydalanmak gerektiğine inanmışlardır. Bu anlayışı benimseyen sanatçılar, klasik 
şiiri aynen taklit etme yerine bazı özelliklerini alıp yeni şiir anlayışı içinde güncellemeyi düşünmüşler, bunu 
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yaparken de önemli ölçüde başarılı olmuşlardır. Dikkatli incelendiğinde çağdaş Türk şiiri içinde eser veren 
gerek bazı bağımsız şairlerde, gerekse hemen her edebî akımın içinde yer almış birçok sanatçıda divan şiirinin 
izleri görülecektir. Kimisi divan şiirinin şekliyle ilgili, kimisi de muhteva ve üslubuyla ilgili birçok hususu 
çağdaş Türk şiirinin içine katarak eritebilmiştir. Bu bildiride, amacımımız çağdaş Türk şiirlerinde divan şirinin 
anlatım unsurlarını kullanmanın ayrı bir tarz hâline geldiğini örnekleme yöntemiyle göstermeye çalışmak 
olacaktır. Çalışmamızın kapsamını bu konuyla ilgili bulduğumuz örneklerden seçtiklerimiz oluşturacaktır. 
Sonuç olarak biz bu tarzın geleneğin güncellenmesi olduğu kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş Türk Şiiri, Klasik Türk Şiiri, Etkileşim, Sentez, Güncelleme
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GÖRME ENGELLİLERE ANA DİLDE TÜRKÇE, EDEBİYAT, OSMANLI TÜRKÇESİ VE  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARA  

KISA BİR BAKIŞ

Serdar BULUT
 

İnsanlar doğumdan önce, doğum esnasında veya doğum sonrasında çeşitli hastalık, kaza ve benzeri olumsuz 
sebeplerden dolayı engelli olabilirler. Engellilik hiç kimsenin kendi istediği bir seçim olmamakla birlikte, en-
gelsiz olan tüm bireyler de birer engelli adayıdır. Engellilik durumu birçok farklı sebeplerle oluşabilmektedir. 
Çok karışık bir durum olan engellilik, bireyin değil aslına bakılırsa toplumun sorunudur. Günümüzde dünya 
genelinde 1 milyarın üzerinde engelli nüfus yaşamaktadır. Literatürde terim olarak “engel-engelli, özür-
özürlü” kavramları tercih edilmektedir. Ayrıca halk arasında ne kadar hoş karşılanmasa da “mağdur” ve “sa-
kat” terimleri de tercih edilmektedir. Engelli nüfus içinde baktığımızda görme ve işitme engelliler de önemli 
bir yere sahiptirler. Hayatlarını devam ettirme noktasında özellikle görme engelliler daha fazla sorun yaşa-
maktadırlar. Görme engelliler kendi içinde “az gören” ve “hiç görmeyen” şeklinde iki kategoriden oluşurken, 
işitme engelliler de “az duyanlar” ve “hiç duymayanlar” şeklinde kategorize edilmektedir. Az görenler ve az 
duyanlar çeşitli aletlerin yardımıyla normal insanların düzeyine gelebilmektedir. Fakat hiç görmeyenler “Bra-
ille Alfabe”, hiç duymayanlar ise “İşaret Dili” olmadan anlaşmakta zorluk çekmektedirler. Fakat az görenler 
gözlük, ekran okuma gibi teknolojik aletlerin yardımıyla eksikliklerini kapamaktadırlar. Az işitenler de işitme 
cihazlarının yardımıyla işiten insanların seviyesine çıkabilmektedirler. Son yıllarda tüm dünyada engellilerin 
toplum hayatına kazandırılmasıyla alakalı çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar Türkiye’de de tüm hızıyla 
devam etmektedir. Özellikle eğitim öğretimle ilgili olumlu çalışmalar tüm hızıyla devam etse de tam anla-
mıyla istenilen seviyelere gelinebilinmiş değildir. Görme ve işitme engelliler eğitim-öğretim faaliyetleri açı-
sından özel öğrenci statüsünde kabul edilen bireylerdir. Bu bireylerin eğitim ve öğretimi zor olmakla birlikte 
belirli plan ve programa tabiidir. Bu öğrenciler bize engellerinin başarıya herhangi bir mani olmadığını gös-
termektedirler. Dünya genelinde sayılara baktığımız zaman engelsiz insanların eğitim-öğretim noktasında en-
gellilere oranla daha iyi durumda olduklarını görmekteyiz. Bu duruma eğitim-öğretim faaliyetleri alanındaki 
yetersizlikler, toplumsal kabul, özgüven eksikliği, engellilere yönelik şehirlerdeki altyapı eksikliği gibi prob-
lemleri sebep olarak gösterebiliriz. Ayrıca olumsuz insan tavırları, birçok mekânın hem gerçek hayatta hem 
de internet üzerinde yeterli düzeyde erişime açık olmaması, engellilere yeterli hizmet sağlanamaması, finans-
man yetersizliği, toplumsal bilicin tam anlamıyla oluşmamış olması, kaynak ve veri yetersizliği, plan ve prog-
ram eksikliği gibi birçok faktör de engellilerin yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Ne kadar istenilen sevi-
yelere henüz gelinemese de hem Türkiye’de hem de diğer yabancı ülkelerde teknolojinin de desteğiyle bera-
ber olumlu adımlar atılmaktadır. Görme ve İşitme engellilere ana dillerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri tek-
nolojinin gelişmesiyle beraber artarak devam etmektedir. Ana dili eğitiminde görme ve işitme engellilerle 
alakalı yapılan olumlu çalışmalara rağmen yabancı dil eğitiminde görme ve işitme engellilerle alakalı ülke-
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mizde yapılan çalışma sınırlı sayıdadır. Özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında görme ve işit-
me engellilerle alakalı çalışma sayısı en fazla üçtür. Ülkemizde görme ve işitme engellilere ana dilde Türkçe 
ve edebiyat öğretimi ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi adına yapılan çalışmalar vardır. Ana dilde Türkçe 
ve edebiyat öğretimi adına ufak tefek bazı çalışmalar yapılmasına rağmen yabancı dil olarak Türkçe öğretimi 
adına yapılan pek fazla bir şey yoktur. Özellikle Ana dilde Türkçe ve edebiyat öğrenenler ve öğretenlerle ilgi-
li yapılan tezler, makaleler ve kitaplar mevcuttur. Fakat aslında bizi asıl ilgilendiren durum, yapılan birçok 
çalışmada görme ve işitme engellilerin dikkate alınmamış olmasıdır. Görme ve işitme engellilerin üniversite-
lerde okurken özellikle materyal konusunda büyük sıkıntılar çektiği görülmektedir. Özellikle Braille alfabey-
le hazırlanmış kitapların olmaması, Braille alfabe bilen akademisyenlerin olmaması, İşaret dilini bilen eğit-
menlerin olmaması gibi önemli dezavantajlar, görme ve işitme engellilerin en büyük problemleridir. Görme 
engelliler için dinleme eğitimi, işitme engelliler için yazma eğitimi çok önemlidir. Bu açıdan özellikle eğitim 
öğretim noktasında bu alanlara yönelik materyallerin hazırlanması gerekmektedir. Bu anlamda iyi seviyelere 
gelebilirsek Türkçeyi yabancı öğrencilerin de tercih ettiği bir dil haline getirebiliriz. Bu çalışmamızda görme 
ve işitme engellilere ana dilde Türkçe ve edebiyat öğretimi ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi adına yapı-
lan tez, kitap ve makale çalışmaları üzerinde durulacaktır. Bir bibliyografya formatında hazırlanan çalışma-
mızda ayrıca yapılan çalışmaların içeriği, amacı ve katkıları da ele alınacaktır. Asıl itibariyle çalışmamız bib-
liyografya çalışması gibi düşünülse de özellikle üç ayrı kategori şeklinde ana dil olarak Türkçe öğretimi, Ede-
biyat ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında ülkemizde yapılan çalışmalar konuları ele alış itibari, 
metotları, kapsamları, oluşturulma amaçları, sınırlılıkları gibi noktalardan da değerlendirilecektir. Çalışmamı-
zın ilk bölümünde giriş bölümü oluşturulacak ve burada engelliler özellikle işitme ve görme engellilerle ala-
kalı bilgiler verilecektir. İşitme ve görme engellilerin dünya ve Türkiye’deki eğitim öğretim faaliyetleri hak-
kında geniş kapsamlı veriler açıklanacaktır. Çalışmamızın sonuç kısmında yapılan çalışmaların sayıları, alana 
yaptığı katkıları hem görme ve işitme engelliler hem de Türkçe, edebiyat ve yabancı dil olarak Türkçe eğitimi 
açısından farklı farklı ele alınacaktır. Bu çalışmaların artarak devam etmesi sonucunda da hem engelliler top-
lumun önemli bir parçası olacak hem de Türkçe hem ana dil olarak hem de yabancı dil olarak dünyanın sayılı 
dillerinden biri olacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Görme Engelliler, İşitme Engelliler, Ana Dilde Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretimi, Bibliyografya, Edebiyat 
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FRİEDRİCH CHRİSTİAN ZAUNER’IN “DAS ENDE DER EWİGKEİT” ROMANINDA  
KADININ ROLÜ

Seval ERDOĞAN

Friedrich Christian Zauner çağdaş Avusturya edebiyatında önemli bir yere sahip yazarlardandır. Yazarın, 
kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilecek «Das Ende der Ewigkeit» başlıklı romanı dört 
ciltten oluşmaktadır. Romanın birinci cildi «Im Schatten der Maulwurfshügel» 1992 yılında, ikinci cildi «Und 
die Fische sind stumm» 1993 yılında, üçüncü cildi «Früchte vom Tannenbaum» 1994 yılında, dördüncü cildi 
«Heiser wie Dohlen» ise 1996 yılında yayımlanmıştır. Friedrich Christian Zauner’in kitaplarını okurken, 
kahramanların hikâyeleri geçmiş yüzyılda olmalarına rağmen, bize “ben de oradayım” hissini verir. Anlatılan 
bizim gerçeğimizdir adeta. Çünkü Zauner o kadar gerçeğe yakın ve etkileyici bir şekilde anlatıyor ki, kendimizi 
çabucak eserde anlatılan dünyanın içinde buluyoruz. Dolayısıyla onun kahramanlarının süslü bir donanıma 
ihtiyaçları yoktur. «Das Ende der Ewigkeit» isimli romanında da Zauner yine okuyucuyu bu şekilde, yarattığı 
dünyaya çabucak çeker. Çalışma konusunun kaynağını oluşturan bu romanın hikâyesi tam olarak 1899 yılının 
son günü, 1900 yılının da ilk gecesinde başlar. Bu romanla köylüler ve onların sosyal yaşantıları bütün yönleri 
ve gerçekleriyle bize gösterilir. 1900 yılının ilk gecesinde Thal köyünün meyhanecisi ve aynı zamanda çiftlik 
sahibi olan Lipp’in, adını Theres koyduğu bir kız çocuğu dünyaya gelir. Lipp’in annesinin ismi de Theres’tir. 
Ebeyi getirmek için giderken, yolda sokağa terk edilmiş, yarı donmuş durumda olan bir erkek çocuğunu 
yani Maurits’i bulur. Sokağa terk edilmiş, nereden geldiği belli olmayan, toplumda kabul görmeyen bir 
statüye sahip olan Maurits ve belli bir statüye sahip bir çiftçinin kızı Theres bu romanın ana kahramanlarıdır. 
Yaklaşık olarak kırk yıllık bir zaman zarfında yaşanan toplumsal değişimler bu kahramanlar üzerinden 
anlatılmaktadır. Söz konusu zamanda yaşanan değişimler tabii ki kadını ve onun toplumdaki konumunu da 
etkilemiştir. Kadın, zaman içerisinde hayaller, önyargılar, toplumsal yapılar, din, dilekler, değerler ve hatta 
korku gibi birçok faktörden etkilene gelmiştir. 20. yüzyılın başlarında kadının toplumdaki konumu, politika, 
ekonomi, din ve felsefe gibi etkenler doğrultusunda değişim göstermiştir. Bir yandan olabildiğince pasif ve 
itaatkâr, diğer yandan da hangi alanda ona ihtiyaç duyulursa orada istihdam ediliyordu. Örneğin I. dünya 
savaşı sırasında harp sanayisinde çalıştırılmıştır. Fakat zamanla bu durum değişti ve kadınların özgürlüğüne 
kavuşma hareketleriyle (Emansipasyon) birlikte kadın, onun için uygun görüleni yapmaktan ve yaşamaktan 
başka görevi olmayan bir varlıktan ziyade, varlığını bir birey olarak ortaya koymaya çalışan bir kişilik olmaya 
başladı. Bu çalışma da Friedrich Christian Zauner’in bu romanındaki kadın figürleri incelenmiştir. Çalışmanın 
amacı da romanda geçen kadınların nasıl yansıtıldığını, toplumda hangi görev ve rolleri üstlendiklerini ortaya 
koymaktır. Çalışmada hem içkin hem de yorumlayıcı (hermenitik) yönteme başvurulurmuştur. Zauner’in bu 
romanında hem farklı kuşakları temsil etmeleri hem de yansıttıkları kişilik özellikleri açısından üç ana kadın 
figürü incelenmiştir. Bunlardan birincisi büyükanne yani meyhaneci ve çiftçi Lipp’in annesi Theres, ikincisi 
Lipp’in eşi Anna ve 1899 yılının son gününde doğmuş olan Theres (Kresch). Büyükanne Theres güçlü bir 
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kadın figürünü yansıtır. Oğluyla birlikte yaşamaktadır. Aslında meyhanecinin eşinin yani Anna’nın yapması 
gereken görevleri üstlenmiştir. O dönemin tipik kadın profilini yansıtır. Kadının görevleri arasında çocuklar, 
evle ilgili bütün yapılacakları yönetmek ve küçük çaplı bahçe işleri bulunmaktadır. Bunların hepsiyle Lipp’in 
annesi Theres ilgilenmektedir. Lipp’in eşi Anna ise dönemin kadına yüklediği sorumluluk ve görevlere 
uymayan bir karakterdir. Ne bir meyhanecinin ne de bir çiftçinin eşi olarak Anna sorumluluklarını yerine 
getirmemektedir. Çekingen, içine kapanık, dışarı neredeyse sadece kilise papazını ziyaret etmek için çıkan bir 
kişidir ve sürekli odasında dini kitaplar okumaktadır. Kırılgan ve duygusal bir kadındır. Anna’nın kızı Theres 
(Kresch) ise ne annesine ne de büyükannesine benzer bir karakter sergilemektedir. O, hem eş hem anne hem de 
eşine bir yardımcı olarak bütün görevlerini yerine getirmektedir. Güçlü, duygusal, kırılgan olmayan ve cevval 
bir kadındır. Her üç kadın figürü de birbirinden farklı özellikleri yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Avusturya Edebiyatı, Friedrich Christian Zauner, Roman, Das Ende Der 
Ewigkeit, Kadın 
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DİVAN ŞİİRİ VE TOPLUMSAL ETKİLEŞİMDEKİ ROLÜ

Funda BUGAN

Divan şiirinin yaşanılan hayata uzak ve halktan kopuk bir edebiyat olduğu fikri geniş kitlelerce kabul 
edilmektedir. Divan edebiyatının “soyut” veya “gerçek dışı” olarak görülmesinin nedeni ise saray çevresinde 
yetişen ve devletin ileri gelenleri veya bizzat devrin padişahı tarafından desteklenen şairler tarafından icra 
edilmesine bağlanmaktadır. Bu konudaki yargılara genellikle birkaç örnek üzerinde yoğunlaşarak ve hatta ele 
alınan şiirlere -mecazları dikkate almadan- yüzeysel bakış açısıyla yaklaşılarak ulaşıldığını söylemek yerinde 
olacaktır. Bir toplumun sahip olduğu kültürel öğelerin geleceğe aktarılması ve canlı kalması için günümüze 
uyarlanması yani güncellenmesi gerekir. Bu güncelleme kültür öğelerinin tamamen değişmesi anlamına gelmez. 
Örneğin eski masallardaki kahramanların yaşam şartlarını veya giyim-kuşamlarını günümüze uyarlamakla 
yapılabilir. Günümüze kadar verilen eserlerin türü ve konusu ne olursa olsun bu eserler, “insanı” ve “insana 
ait duyguları” anlattığı için edebiyatı, toplumdan ayrı düşünmemek gerekir. Edebiyat bir toplumun içinde 
doğar, onu hayata yansıtan da toplumsal bir varlık olan insandır. Edebiyatı yaşanılır hâle getiren okuyucu ise 
toplumun ta kendisidir. Çünkü sosyal bir varlık olan insanın kullandığı dil ile oluşan edebiyat, toplumdan ayrı 
düşünülemez. Sanat eserlerinin yazılış amacı her ne kadar bilgi vermek olmasa da o eserler, okuyucu için birer 
belge niteliği taşımaktadır. Yazar, yetiştiği ortamın içinde sahip olduğu ve geçmişten getirdiği geleneklerini, 
hayat görüşünü ister istemez anlatacaktır. Yazarlar/şairler kendine bir patron (hami) bulduğu dönemlerde ise 
kendilerini genellikle bir başka sınıfın hizmetine verirler ve devlet büyüklerinin düşüncelerini benimserler. Bu 
durumdan soyutlanmak o dönemin şartlarında sanatçı için pek mümkün değildir. Çünkü Osmanlı döneminde 
şairlerin kendilerine hami bulmaları, onları hem ekonomik açıdan refaha kavuşturuyor hem de toplum nezdinde 
tanınmalarını sağlıyordu. Şairin/yazarın içinde yaşadığı devrin ekonomik şartları dünyanın her yerinde o 
şahsın şöhrete kavuşması veya eserlerinin okunmasına olanak sağlıyor. Edebiyat bu bakımdan toplumun 
refah seviyesine göre şekillenir. Bu süreçte şairin/yazarın da toplumun bu hâlini eserine yansıtması doğal 
bir durumdur. Fakat bu bağlamda edebiyatın, yaşanılan hayatın kopyası olduğunu düşünmek hayal gücüne, 
yaratıcılığa ve bunlarla beslenen edebiyata saygısızlık olur. Edebiyat külliyen hayatı anlatmayı amaçlamaz 
ama yaşanılan hayatla beslenir. Edebiyatın hakikati bildirmek gibi bir görevi varsa yazarın doğru önermeleri 
yazması gerekir ki bu sefer bilimle edebiyat aynı işin peşine düşmüş olur; yazarla bilim adamı da rakip duruma 
girerler. Bu sebeple edebi eserlerin önermelerinde doğruluk-yanlışlık kaygısının olmaması gerekir. Bir başka 
bakış açısına göre edebiyatın hakikatle ilişkisi vardır. Bu hakikat sezgilerle kavranan bir hakikattir. Sanat bize 
hakikati bildirir ama bilimin açıkladığı hakikatten farklıdır. Sanat eserlerinde iki tür hakikat vardır: Belirtik 
hakikat ve örtük hakikat. Belirtik hakikat, açık bir şekilde okuyucuya sunulan gerçeklerdir. Örtük hakikat 
ise sanatçının söylemek istediklerini bir metaforun ardına gizlemesidir. Bu örtüklük herkesin anlayacağı bir 
kapalılık değil, belirli bir bilgi birikimine sahip kişilerin anlayabileceği gerçeklerdir. Bir edebiyat veya tarih 
araştırmacısı gözüyle bakıldığında her eser sosyal birer belgedir ve bu belgeler sosyal tarihi ana hatlarıyla 
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ortaya koyacak verilere sahiptir. Bir edebi eser -amacı bilgi vermek olmasa bile- toplumu, yazıldığı dönemin 
sosyal ve siyasi tarihi konusunda bilgilendirir. Bu bilgiler bilimsel nitelik taşımasa bile o dönemle ilgili yapılan 
eğlencelerden şenliklere, devlet yönetiminden ölümlere kadar toplumu ve insanı içine alan her türlü konuyu 
öğrenmemize olanak sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Edebiyat, Toplum, Kültür 



75

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

ÖMER SEYFETTİN HİKÂYELERİNIN OZBEKÇE ÇEVIRILERI

Gulnoz SATTOROVA
 

Edebiyatın gerçek incileri belli bir dilde yaratılsa da zamanlar geçince onlar diğer dillere de geçer, diğer mil-
letleri iyiliğe, şefkate davet eder. Çünkü edebiyatın asıl eserlerine zamanlar, mekânlar engel olamaz. İşte öyle 
“engel ve sınır tanımaz” yazarlardan biri Ömer Seyfettin’dir. O 20. yüzyıl Türk edebiyatında hikâye türünün 
gelişimine büyük katkı sağlayan yazarlardan sayılır. Yazarın birçok hikâyelerinde hapisteki hayatını yansıtan 
olayları anlatmıştır. Onun “Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür” (1910), “Harem” (1918), “Efruz bey” (1919), “Asil-
zadeler”, “Harem”, “Yüksek Ökçeler”, “Helallik”, “Yalnız Efe”, “İşkence”, “Dalga”, “Beyaz Lale”, “Gizli 
Mabet”, “Kırmızı İncili Gömlek”, “Bedel” ve benzeri birçok hikâyesi Özbek okuyucularının sevgisini kazan-
mıştır. Ömer Seyfettin eserlerinde genelde insan kaderi, değeri, mihr-şefkat, vatan ve onun özgürlüğü gibi 
umum insani sorunların anlatıldığını görmemiz mümkün. Onun “Kırmızı İncili Gömlek” ve “Bedel” 
hikâyelerinde bu konu genişçe anlatılmıştır. “Kırmızı İncili Gömlek” içerik olarak tarihi eser olsa da yazarın 
amacı insanın kudreti, her hangi zenginlik ve makamlardan gurur ve insanî vicdanın üstün olduğunu anlatır. 
O kendi görüş ve gayelerini Muhsin Çelebi adlı kahraman simasında betimler. Hikâyede yazarın asıl isteği 
Muhsin Çelebi karakterindeki insana köle olmamak gerektiği gayesi vasıtasıyla açılır. Muhsin Çelebi yüksek 
makamlı kişiler önünde iki büklüm olan, onlara yalakalık etmekten utanmayan, kendi değerini bilmeyen, ezik 
ve sürüngen insanlardan nefret eder. Hatta böyle insanları görmemek için toplumdan uzak kalmayı tercih 
eden şahıstır. Yazar işte böyle tarifler yardımıyla insan ruhundaki değişimleri, insani değerin her şeyden üstün 
olduğunu edebi olgularla betimler. Yazar hikâyelerinin Özbek okuyucuları tarafından sevilmesinin nedeni 
onun eserlerindeki millî ve hümanist duyguların uygun halde ifade edilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ömer Seyfettin, Hikâye, Millet, Kendine Özgü Durum, Genel İnsanlık, İmge, İnanç, 
Gâye 



76

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

SABAHATTİN ALİ’NİN “SIRÇA KÖŞK”ÜNDEKİ TOPLUMSAL SORUNLAR

Merve YILMAZ

Bu çalışmada Sabahattin Ali’nin 1945’te yayımlanan masal biçemiyle yazdığı Sırça Köşk adlı öyküsü içerdiği 
toplumsal sorunlar bağlamında incelenmiştir. Saptanan sorunların yanı sıra sosyal yaşamda olumlanan tutumlar 
da çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır. Çalışmada “betimsel çözümleme” tekniğinin kullanılması yeğlenmiştir. 
Bu yaklaşıma göre, elde edilen veriler daha önceden belirlenen izleklere göre özetlenir ve yorumlanır. Verileri 
çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Betimsel çözümlemede amaç, 
elde edilen bulguları düzenlenmiş bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen bulgular, önce 
dizgesel ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-
sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Çözümleme sonucunda 
tembellik, eleştirel düşünme becerisinde yetersizlik, aşağılık duygusu, sömürü, açgözlülük, halkı kandırma, 
zorbalık, ifade özgürlüğünü kısıtlama ve kibir olmak üzere dokuz toplumsal sorun saptanmıştır. Bununla 
birlikte; çalışkanlık, ekonomik özgürlük, sosyal düzendeki adalet, yardımlaşma, şiddete karşı durma, ortak 
karar alma ve işbirliği içinde çalışma olmak üzere yedi olumlu olguya da yer verildiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sabahattin Ali, Sırça Köşk, Toplumsal Sorunlar, Olumlanan Olgular, Öykü İncelemesi 
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TÜRK EDEBİYATINDAKİ ESERLERİN ULUSLARARASI PLATFORMDA TANITILMASI  
ADINA SON ON YILDA NELER YAPTIK? GELECEKTE NELER YAPMALIYIZ?

Zeynep Gözde KOZLU
 

20. yüzyıldan itibaren teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak küresel dünya düzenine doğru gidiş 
hız kazanmıştır. Siyaset, haberleşme, ticari faaliyetler gibi alanlarda birbirlerine yaklaşmaya başlayan ülkele-
rin, bunların yanı sıra, geleneklerini, sanatlarını, kültürlerini ve edebiyatlarını da uluslararası platformda ta-
nıtması hem gerekli hem de yaygın hale gelmiştir. Bu bağlamda, dünyanın farklı bölgelerindeki ülkelerin ka-
tılımıyla kitap tanıtım fuarları, imza günleri, sempozyumlar, kongreler, festivaller düzenlenmiştir ve düzen-
lenmeye devam etmektedir. Köklü geçmişi ve medeniyet birikimi ile önemli kültür aktörlerinden biri olan 
Türkiye, 2000’li yıllara kadar Türk kültür, sanat ve edebiyatının yurtdışında tanıtılmasında istenilen perfor-
mansı gösterememiş, bazı eserler Türkçe dışındaki dillere çevrilip yayınlansa da bu eserlerin okuyucuya ulaş-
tırılmasında sistemli bir yöntem uygulanamamıştır. Türkiye, Türk kültür ve edebiyatındaki zenginliği dünya 
okurlarına tanıtma çalışmalarına 2000’li yıllardan sonra ağırlık vermiştir. 2005 yılında, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından TEDA (Türk Edebiyatını Dışa Açma) Projesi adı altında bir çeviri ve yayım destek projesi 
başlatılmıştır. Proje ile birlikte, edebiyatımızdaki pek çok seçkin eser, yabancı dillere çevrilerek o dilin oku-
yucusu ile buluşma imkânını elde etmiştir. Ayrıca, TEDA Programı’nın tanıtımını sağlamak üzere, uluslarara-
sı kitap fuarları aracılığı ile yurtdışında çok sayıda tanıtım faaliyeti ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmiş, yur-
tiçi ve yurtdışında Edebi Çeviri Atölyeleri açılmıştır. Proje kapsamında yapılan bütün bu faaliyetlerle, Türk 
edebiyatının dünya pazarındaki konumunu güçlendirmek adına önemli adımlar atıldığı gözlenmiştir. Bu ne-
denle, edebiyatımızın dünya edebiyatları arasında tanınması ve saygınlık kazanması adına son on yılda yapı-
lan çalışmalar nelerdir sorusuna cevap aramak amacıyla başladığımız bu bildiride, TEDA Projesi odak alın-
mıştır. Çalışmamızın amaç, kapsam ve yöntemi ilgili başlıklar altında belirtilmiştir. “Giriş” bölümünde TEDA 
Projesi hakkında bilgi verilmiş; “Bulgular” bölümünde proje dâhilinde yapılan faaliyetler gruplara ayrılarak, 
sayısal ve grafiksel verilerle gösterilmiştir. “Sonuç ve Öneriler” de ise TEDA projesinin hayata geçirilmesinin 
ardından varılan nokta tespit edilmiş; edebiyatımızın dünya okurlarına tanıtılması için gelecekte neler yapıla-
bileceğine dair öneriler sunularak çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Edebiyatı, Tercüme, Çeviri, TEDA, Proje, Yabancı Diller 
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SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE  
GÖRE İNCELENMESİ

Ali Gürel GÖKSEL, Çağdaş CAZ, Ömer Faruk YAZICI, Adem PALA

Çalışmanın amacı; Spor Liselerinde eğitim alan öğrencilerin iletişim beceri düzeylerinin bazı değişkenlere 
göre incelenmesidir. Çalışmanın araştırma grubunu; İstanbul Prof Faik Somer Spor Lisesinde öğrenim gören 
65’i kadın, 77’si erkek olmak üzere toplam 142 lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı 
olarak; Korkut ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği yapılan “İletişim Becerileri 
Ölçeği (İBÖ)” ile araştırmacılar tarafınan oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin normallik 
varsayımını incelemek için “basıklık” ve “çarpıklık” değerlerine bakılmış, verilerin normal bir dağılıma sahip 
olmadığı görülmüştür. Daha sonra cinsiyet, spor branşı, kardeş sayısı ve sosyal medya hesabı kullanımına bağlı 
olarak α =0.05 anlamlılık düzeyinde Mann-Whitney U t-testi, sınıf ve zamanı değerlendirme şekillerine göre 
ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları; spor lisesi öğrencilerinin iletişim becerilerinin 
cinsiyet, spor branş, kardeş sayısı, sosyal medya hesabı, sınıf ve zamanı değerlendirme değişkenleri açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin bulunmadığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Spor Lisesi, Öğrenci, İletişim Becerisi 
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TÜRK TELEVİZYONLARINDA EVLENDİRME PROGRAMLARININ TOPLUMSAL  
BAKIŞ AÇISINDAN ALGI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: GEÇERLİLİK GÜVENİRLİLİK  

VE ÖLÇEK ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Emel POYRAZ, Ercan ŞAHBUDAK, Ayhan AYTAÇ,  
Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Erdal ŞEN, Ali Serdar YÜCEL

   

Geçmişten günümüze kadar gelinen sürede evlilik ve kişilerin gelecek yaşamlarının birlikte paylaşmaları adı-
na her iki cinsin hayatlarını birleştirmesine evlilik kurumu diyoruz. Bu kurum ilahi dinlerde ve toplumlarda 
kutsal bir boyut kazanmıştır. Hukuksal açıdan da evlilik müesseseleri kabul görmüş güvence altına alınmıştır. 
Ayrıca her toplumda evlilik yapması yönünde bireyler yönlendirilerek bu olayın devamlılığı sağlanmıştır. Bir 
başka bakış açısı ise nesil ve toplumların devamlılığı açısından evlilik bir zorunluluktur. Çünkü insanlık ve 
evrenin devam etmesi için üreme zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan evlilik kavramı ile müessesinin 
önemi daha da anlaşılmaktadır. Üreme tüm canlılarda görülen fiziksel ve içsel dürtülerin ortaya çıkardığı bir 
durumdur. Evlilik ise insanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Çünkü evlilik hem üremeyi hem 
de duygusal anlamda bağlılığı temel alan bir boyuttur. İnsan ve birey gelecek hayatını birlikte paylaşacağı 
eşini hem cinsel açıdan hem de diğer manevi değerler açısından doğru seçmek zorundadır. Ayrıca evlilik ku-
rumunun toplum tarafından onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Buna en güzel örneği düğün ve evlilik 
merasimleri gösterir. Bir başka önemli kavram ise evlilikte mülkiyet boyutudur. Çünkü evlilik çiftlerin birlik-
te yaşamasıyla beraber tüm hakların birlikte karar alınarak hayata geçirilmesini ve eşit değerler üzerinden 
paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Gelişmiş dünya toplumlarında bu durum hukuksal ve politik anlamda gü-
vence altına alınmış, farklı yaklaşım ile zarar verecek davranışların önüne geçilmiştir. Aynı şekilde evlilik ku-
rumunun zarar görmesine yönelik davranışlar hukuksal açıdan zarar verecek ya da veren kişileri cezalandır-
maya yönelik sorumlulukla yüklü kılmaktadır. Bu konuda Türk Hukuk sisteminde medeni hukuk kavramları-
nın önemi daha net anlaşılmaktadır. Evlilik kurumu kişilerin psikolojik, fiziksel ve sağlık açısından da garanti 
altına alınmasına eşlik etmektedir. Günümüzde cinsel yolla bulaşan, hatta tedavisi ömür boyu süren, kronik 
ya da farklı yönlerden ele alınıp değerlendirilen hastalıklar da bulunmaktadır. Bu sorunların önlenmesinde ve 
bireylerin daha sağlıklı bir nesil ile yaşam sürmelerinde evlilik kurumunun önemi ortaya çıkmaktadır. Evlilik 
kurumunun geçmişine baktığımızda ise insanlık var olduğundan bu yana devam ettiği görülmektedir. Her dö-
nem ve çağda eşler arası ilişkiler ciddi temeller üzerine oturtulmuş ve duygusal bağlar ile her iki cinsin birbi-
rine bağlandığı görülmüştür. Evlilik kurumunun oluşturulabilmesi için gerekli olan bazı özellikler bulunmak-
tadır. Mutlaka evlilik kurumunun fiziksel ve manevi yönden gerçekleşmesi için iki farklı cinsin bir araya gel-
mesi ve birbirini kabul etmesi gerekir. Evlilik kurumunda zorluluk ve zorunluluk bireyleri bağlamaz. Eğer 
evlilik kurumunun devamlılığı esas alınacak ise mutlaka her iki tarafında rıza göstermesi birbirini kabul et-
mesi gerekir. Aksi durumda evlilik kavramından ve devamlılığından bahsetmek imkansızlaşır. Çünkü o za-
man ortaya zorlama ve istek dışı talepler ile istemsiz birliktelik çıkar. Evlilik kurumunda bireylerin iyi ileti-
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şim kurması, birbirini anlaması, birbirini sahiplenmesi, gelecek açısından planların yapılarak ortak karar me-
kanizmasının çalıştırılması gelir. Bu durum eşlerin birbirine karşı sorumluluk duygusunu da yükseltir. Evlilik 
kurumunun en vazgeçilmez boyutlarından birisi de çocuk sahibi olmaktır. Yine diğer canlılardan insanı ayı-
ran en önemli özellik, evlilik ya da birliktelik nedeniyle meydana gelen çocuk olayında, insanı diğer canlılar-
dan ayıran özellik duygusal ve maddi bağlılık boyutudur. Çünkü diğer canlılarda bebek diye tanımladığımız 
yeni doğan canlı bir süre sonra dışlanıp tek başına bırakılırken, insanda tam tersi hayat boyu bu birlikteliğin 
devamlığıdır. Çünkü insanda bir arada olmak ve yaşam boyu ilişkilerin devam etmesi hem maddi hem de ma-
nevi anlamda bir zorunluluktur. Evlilik her iki cinsi birbirine karşı sorumlu ve bağlayıcı kılmaktadır. Evlilik 
kişilerin sosyo-ekonomik, psikolojik, biyolojik ve kültürel anlamda birbirini taşımasını da zorunlu kıldığı gibi 
vazgeçilmez bir hale getirmektedir. Amaç: Araştırmamızın amacı evlilik müessesiniz kutsal boyutu ile öne-
minin toplumsal algı boyutu açısından değerlendirilmesi ve ortaya konmasıdır. Yöntem: Bu çalışma bir araş-
tırma ve uygulama çalışmasıdır. Araştırmada ölçekli bir anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu 
daha önceden kullanılmamış, ölçek geliştirmeye yönelik hazırlanmış bir formdur. Anket içerisinde yer alan 
sorular katılımcıların evlilik kurumuna yönelik duygu, düşünce ve beklentilerinin belirlenmesi, günümüz te-
levizyon kanallarında sunulan evlilik programlarına ilişkin görüş ve bakış açılarının neler olduğunun saptan-
masına yöneliktir. Bu anket formu hazırlanırken, öncelikle tüm katılımcıların sosyo-demografik özellikleri 
dikkate alınarak hazırlanmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında, sosyal hizmet, psikolog, iletişim, sosyo-
log, eğitimci ve hukukçu uzmanlardan destek alınmıştır. Asıl araştırma öncesinde bir ön test yapılmış ve bazı 
sorular üzerinde iyileştirmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca anketin geçerlilik güvenirliliğinin sağlanması ama-
cıyla Cronbach’s Alpha testi yapılmış test sonucunda 150 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirilerek 
0,781 kat sayısı elde edilmiştir. Asıl araştırmaya katılan kişi sayısı 5850 kişidir. Araştırma İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Eskişehir, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Diyarbakır, Samsun ve Edirne illerinde gerçekleştiril-
miştir. Tüm katılımcılar basit rassal yöntem ile belirlenmiş, anket formları mail, elden ve posta yolu ile katı-
lımcılara gönderilmiştir. Hiç bir katılımcılın kimlik ve digger resmi bilgileri formalara yansıtılmamıştır. Tüm 
katılımcılar kendi hür iradeleri ile araştırmaya eşlik etmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin güvenirlilik 
analiz sonucunda Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0.896 değeri elde edilmiştir. Bu değer anket formunun 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, 
Faktör Analizi, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Jonckheere-Terpstra Testa, Kore-
lasyon, Anova ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde 
PASW 18.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate 
alınmıştır. Ankette kullanılan ölçekli sorular faktörlere ve alt boyutlara ayrılarak daha ileri düzeye taşınmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonrasında elde ettiğimiz bulgulara ve saptadığımız sonuçlara göre; tüm katı-
lımcıların büyük çoğunluğu günümüz tv programlarında sunulan evlendirme programlarının toplumsal ahlak 
boyutu ile evlilik kurumunun mahremiyetini rencide ederek zarar verdiğini ifade etmiştir. Birçok katılımcının 
bu programlar nedeniyle evlilik kurumuna bakış açısının değiştiği, saygısını yitirdiği, güveninin sarsılarak 
evlilik kurumunun tamamen maddiyat üzerine kurulduğunu izlediği ifade edilmiştir. Bir önemli husus ise ev-
lilik kavram ve yaklaşımının geçmişe göre daha basitleştirilerek önemini yitirmesine neden olduğudur. Farklı 
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bir yaklaşım ise tv kanallarının rayting uğruna toplumsa dejenerasyon yarattığı, bazı evlenmek için katılan ki-
şileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak toplumun algısını farklı yönlere çektiği belirtilmiştir. Ayrıca bu 
programlar nedeniyle birçok evli çiftin ayrılmasına, hukuksal ya da diğer farklı sorunları yaşamasına neden 
olduğu da ifade edilmiştir. Genel olarak bakıldığında ise tv kanallarında gösterilen evlilik programlarının fay-
da değil toplumsal ve bireysel anlamda dejenerasyon yaratarak evlilik kurumunun yıpranmasına neden oluş-
turduğudur. 

 Anahtar Kelimeler: Evlilik, Kurum, Birey, Cinsiyet, TV, Program, İletişim, Sosyoloji 
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TOPLUMSAL VE SOSYOLOJİK AÇIDAN İŞTE BENİM STİLİM PROGRAMININ TÜKETİCİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRLİMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENVİRLİK ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Murat KIRIK, Emel POYRAZ, Michael KUYUCU, Selvinaz SAÇAN,  
Ercan ŞAHBUDAK, Erdal ŞEN, Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Ali Serdar YÜCEL, 

Ayhan AYTAÇ

  
Tüketim ve sosyal algı açısından medyanın gücünü etkisiz kılmak imkansızdır. Çünkü hem daha hızlı iletişim 
ve büyük kitlelere ulaşım sağlanmakta hem de ekran yüzü ile toplum etki altına alınmaktadır. Her geçen gün 
gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda tüketim anlayışının farklılık ve çeşitlilik gösterdiği bilinmektedir. 
Bunların başında etkili reklam politikaları, toplum tarafından saygınlığı ve güvenirliliği sağlanmış yüzler, 
müzikler, efektler, ödüller ve diğer boyutları gösterebiliriz. Ayrıca toplumun tüketim alışkanlığı ile bakış algısı 
üzerinde etki yaratmak adına değişik yarışma ve farklı program türleri, hem bireylerin algısını hem de tüketim 
algısını etkilemektedir. Bununla birlikte diziler ve sinema türü filmler de ayrı bir faktör olarak değerlendirilebilir. 
Bir farklı boyut ise yine bu tip uygulama ve programların çocuk ve genç yaş kategorisinde bulunan erkek ya da 
kadınlar üzerinde önemli etkiler yarattığıdır. Ayrıca programlarda kişiler arası ilişkiler, tartışmalar, diyaloglar, 
fikirler, görseller ve buna benzer daha birçok faktör izleyicinin başta ruh sağlığı olmak üzere sosyo-kültürel 
değerlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Estetik olarak gösterilen bu yapımlar, aslında toplum algısının 
yanılgıya uğratılması, tüketim strateji uygulamaları ile toplum bireylerinin alış veriş algısını farklı yönlere 
çekmek adına yapılmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlara baktığımızda, bilinçsiz bir tüketim, dejenere bir toplum 
yapısı, şiddet, kültürel yozlaşma ve en önemlisi kişiler arası ilişkilerin yıpranması meydana gelmektedir. 
Günümüzde bireylere ulaşmada kullanılan iletişim ve teknolojideki gelişmeler ile dijital devrim günlük yaşamın 
vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Artık tüm toplum bireylerinde akıllı telefon denilen gelişmiş teknolojiye sahip 
ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler ile dijital erişim, internet kullanımın yaygınlaşması ve medyanın yarattığı 
kaos ortamı, bireylerin düşünce ve yaşam kalitesini olumsuzlaştırmaktadır. Yine medyanın toplumsal hayat 
ve bireysel bakış açısı üzerinde etkilemek adına yaptığı yapıtlar ile programlar tüketicinin şekillenmesine 
katkı sağlamaktadır. Farklı bir bakış açısı ile değerlendirdiğimizde ise, pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler 
alanından, stratejik anlamda etkileyen senaryoların yazılıp uygulandığı da bilinen gerçekler arasındadır. Çünkü 
bu tip yapıtların hazırlanarak sunulması konusunda etkili bir ekip çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu boyutu ve 
etkiyi artırmak adına sosyal medya, internet, radyo ve görsel basında çok fonksiyonel olarak kullanılmaktadır. 
İşte benim sitilim yarışması adı altında yapılan programda, katılımcı yani yarışmacıların her gün farklı türde 
kıyafet ile kendilerini birinci sıraya taşıma ya da başarı çıtasını yükseltmek adına uğraş vermesi toplum 
tarafından oldukça fazla ilgi toplamaktadır. Jüri üyesi olarak adlandırılan değerlendirme yapan bireylerin 
yarışmacılara yönelik yönlendirmeleri ve bunu her gün farklı biçimde terkar eder şekilde gerçekleştirmeleri 
toplumun kendisi ile yarışmasına ve oradaki kişileri örnek alarak hareket etmesine neden olmaktadır. Bir farklı 
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boyut ise yarışma esnasında, yarışmacıların birbirlerine sarf ettikleri söylemler, davranış biçimleri, mimik ve 
hareketleri de toplumun kültürel yapısı ile norm değer dediğimiz ahlaki bütünlükler üzerinde dejenerasyon 
yaratmaktadır. Amaç: Bu araştırma bir ölçek geliştirme araştırmasıdır. Bu çalışmanın amacı, toplum 
bireylerinin tüketim anlayışı ile bu tip programların toplum algısı üzerindeki etkisini belirlenmesi şeklindedir. 
Ayrıca toplum bireylerinin bu tip programlara bakış açısının ne olduğu, yarışma ve programlara yönelik görüş 
ve düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yine katılımcıların sosyo-kültürel yapısı ile sosyolojik açıdan 
görüşleri değerlendirilmek istenmiştir. Farklı bir boyut ise tüm katılımcılara yönelik olarak tv programları ile bu 
programlara yönelik iletişim yönünün tüketici üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntem: Araştırma 
bir uygulama şeklindedir. Uygulamada daha önce kullanılmamış, uzman görüşü alınarak hazırlanmış, 5’likert 
ölçekli sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Hazırlanan anket Türkiye evreni ve İstanbul, Ankara, İzmir, 
Bursa, Diyarbakır, Manisa, Sivas, Erzurum, Van, Aydın, Tekirdağ, Konya, Eskişehir, Hatay, Samsun, Trabzon, 
Artvin, Bayburt, Mardin, İzmit, Sakarya, Urfa, Edirne, Tokat, Çorum, Çankırı, Antalya, Muğla ve Erzincan 
illeri örneklem oluşturmuştur. Kapsam: Araştırmanın kapsamını eğitim, cinsiyet, medeni durum, gelir ve 
mesleki boyutlar altında tüm katılımcıların görüş ve bakışlarının araştırmaya yansıtılmasıdır. Analiz: Araştırma 
öncesinde İstanbul ve Ankara illerinde bulunan tüketicilere yönelik bir ön test uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
Ön teste toplam 250 katılımcı dâhil edilmiştir. Bu katılımcıların cinsiyet, eğitim, medeni durum, gelir ve diğer 
bazı demografik özellikleri araştırmaya dahil edilmiştir. Bu ön test sonrasında Cronbach>s Alpha kat sayısı 
olarak sonucunda 250 katılımcıdan elde edilen veriler değerlendirilerek 0,672 kat sayısı elde edilmiştir. Bu 
değerin düşmesine neden olan bazı ölçekli sorular anket formundan çıkarılmış ve analiz yeniden yapılmıştır. 
Bu analiz sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,789 değeri sağlanmıştır. Bu değer araştırmada 
kullanılan anket formu ve ölçme aletinin güvenilir olduğunu göstermektedir. Analiz kapsamında, betimleyici 
istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve 
Jonckheere-Terpstra Testa, Korelasyon, Anova ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde 
edilen verilerin analizinde PASW 18.0 paket programı kullanılmıştır. Asıl araştırmamıza toplam 7891 birey 
katılım gerçekleştirmiştir. Araştırma yaklaşık olarak 14 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde tüm katılımcılara 
anket formaları elden, internet mail yoluyla, posta ve yüz yüze görüşmek şeklinde dağıtılmıştır. Hiçbir 
katılımcılın araştırma sürecinde resmi kendini tanıtacak bilgi talep edilmemiştir. Tüm katılımcılar basit rassal 
yöntem ile rast gele seçilmiştir. Bu araştırmada özellikle üniversite öğrencilerinin destek ve katkıları oldukça 
fazladır. Asıl araştırma sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,896 değeri elde edilmiştir. Bu değer 
sonrasında araştırmada kullanılan anketin ve ölçme aletinin geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmıştır. Değişkenler 
arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Ankette kullanılan ölçekli sorular faktörlere 
ve alt boyutlara ayrılarak daha ileri düzeye taşınmıştır. Bulgular ve Sonuç: Tüm katılımcılardan elde edilen 
verilen ve yapılan analiz sonrasında, katılımcıların büyük çoğunluğu tamamına yakını bu tip tv programları 
ile yarışma programlarının tüketim algısını etkilediği ve değiştirdiği, toplumsal yozlaşma yarattığı, kişiler 
arası ilişkilerin yıprandığını, daha fazla harcama yaparak özellikle banka ve kredi kartı borçlanmasına neden 
olduğu, tv programlarını izlemeleri nedeniyle eşler arası ilişkilerde kırılmalar ve bozulmalar, çocuklarda şiddet 
ve psikolojik yıpranmaların ortaya çıktığı gözlenmiştir. Ayrıca programlardaki yarışmacılara benzemek isteyen 
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izleyici kitlesinin yoğunluğu, sosyal medya kullanımının arttığı, eğitim ve kişisel gelişim de bozulmalar 
meydana geldiği, verimlilik ve performansının azaldığı, kişisel bakış açısı ile sosyolojik anlamda değişmeler 
meydana geldiği saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketici, TV, Program, Sosyal Medya, İzleyici, Birey, Yarışma 
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TERÖR TOPLUMSAL ALGI BOYUTUNUN EKONOMİK İLETİŞİM SOSYOLOJİK VE  
ULUSLARARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: GEÇERLİLİK  

GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Murat ERCAN, Erdal ŞEN, Ali Murat KIRIK, Ercan ŞAHBUDAK, Emel POYRAZ, 
Ayhan AYTAÇ, Sevilay YILDIZ, Selvinaz SAÇAN, Kaya YILDIZ, Ali Serdar YÜCEL

Terör uluslararası hukuksal anlamda bir suç unsuru olmakla birlikte, tüm dünya ülkelerinin en önemli sorunudur. 
Geçmişten günümüze siyasi, politik, hukuki, inanç, sosyolojik, kültürel, özgürlük, eşitlik, insan hakları, toprak 
bütünlüğü ve şiddet kavramlarının toplandığı, ülke ve toplumun genel değerlerine karşı oluşturulan güç unsuru 
olarak kabul edilmektedir. Bölgesel, toplumsal ve küresel bir sorun olan terör, tüm dünya ülkelerinin içinde 
olduğu, ekonomik, sosyolojik, iletişim ve uluslararası ilişkiler açısından sürekli güncelliğini koruyan bir 
sorundur. Belirli güç unsurlarının, ulusal ya da uluslararası hukuk dışı davranış, tutum, uygulama ve en önemlisi 
insana yönelik uygulan fiziki, sosyal, ekonomik, bütünlük ve tüm değerlerin yok edilmesine yönelik yapılan 
şiddet türü olarak gösterilebilir. Yapılan araştırma ve uygulamalarda terörün dini, dili, ırkı, inancı, kültürü, 
ahlaki boyutu ve en önemlisi bir kimliği yoktur şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm dünya ülkelerinde ciddi 
yaptırımlar önlenmeye, engellenmeye ve yok edilmeye çalışılan terör olgusu, ülkenin bütünlüğünü, huzurunu, 
siyasal yapısını, iç ve dış düzenini, toplumsal bozulmaya, huzurun yok edilip can ve mal güvenliğinin tehdit 
edilmesine yönelik karşı eylemlerin tamamını içine almaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelinen terör 
olaylarına baktığımızda geçmişte daha dar bir kapsamdan ele alınan terör olgusu, bugün de ise daha kapsamlı 
olarak değerlendirilmektedir. Özellikle iç barışın ve huzurun yok edilmesine yönelik uygulamalar ve eylemler 
toplumsal düzenin bozulmasına, bireylerin baskı altına alınarak farklı yönde davranmalarına neden oluşturduğu 
gibi, can ve mal güvenliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Hiçbir terör olayının hukuki, siyasal, 
politik ve insani değerler açısından ele alıp değerlendirilecek tarafı bulunmamaktadır. Çünkü terör olgusu tüm 
dünya ülkelerinde normal ve hukuki düzene karşı gerçekleştirilen eylem ya da çatışma olarak gösterilmekte ve 
kabul edilmektedir. Kısacası tüm dünya ülkeleri tarafından terör hukuki ve siyasi açıdan dışlanmış bir kavram 
ve oluşum olarak gösterilmektedir. Günümüz terör eylemlerine ve terör unsurlarının yapısına bakıldığında, 
çok fonksiyonlu bir yapı ve güç unsuru olduğunu göstermektedir. Bu boyut hem ulusal hem de uluslararası 
değerler açısından ele alınması gerekliliği ortaya koymaktadır. Özellikle günümüz teknoloji çağında daha 
hızlı ve etkili iletişim nedeniyle görsel medya, sosyal medya ile iletişim ağlarının etkin ve fonksiyonel 
olarak kullanılıp tüm dünya bireylerine hızla ulaşmayı sağlamaktadır. Bu da terör örgütlerinin hızla ve etkili 
olarak uygulamak istediği eylemleri kendi yandaşlarına iletmeyi kolaylaştırmaktadır. Terör eylemleri insanı 
ve vicdani açıdan kabul edilebilir bir olgu değildir. Çünkü insana ve yaşama zarar verip onu yok etmeye 
programlanmış, yaşayanı hayattan koparan bir eylem türüdür. Terör siyasal ve toplumsal değişimlere paralel 
olarak kendini yenileyen, geliştiren, güncelleyen ve yöneten bir sisteme sahiptir. Terörizm geçmişte gerilla 
taktiği uygulayarak daha çok silah ile cephe savaşı verirken artık birçok alanda ve arenada boy göstermekte 
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aktif yaşamını sürdürmektedir. Bu durum ülkenin ve dünya sisteminin bozulmasına, zarar görmesine ve en 
önemlisi insani değerlerin yok edilmesine kilitlenmiştir. Terör yandaşlarına baktığımızda da daha çok siyasal, 
sömürgeci, çatışmacı ve çıkar gruplarının oluşturduğu bir yapı olarak gösterilmektedir. Amaç: Bu araştırma 
çalışmasında asıl amaç olarak terör olgusunun ve olaylarının toplumsal bakış açısından algı boyutunun 
belirlenerek çözüm önerilerine yönelik sonuçların elde edilmesidir. Türkiye açısından terör olaylarına yönelik 
yapılan siyasi, uluslararası, hukuki, politik ve toplumsal çalışmaların etkinliğine yönelik sosyolojik, iletişim ve 
ekonomik anlamdaki gelişmelerin değerlendirilerek olumlu ya da olumsuz yönlerin belirlenmesidir. Yöntem: 
Bu araştırma bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Yapılan araştırma da daha önce kullanılmamış ve geçerliği 
güvenirliliği sağlanmış ölçme aleti olan anket kullanılmıştır. Kullanılan anket 5’li likert sorulardan oluşan bir 
ölçme aletidir. Asıl araştırma öncesinde anketin geçerlilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacıyla bir ön test 
yapılmıştır. Ön test çalışmasına terör eylemlerinin daha yoğun yaşandığı, İstanbul, Diyarbakır, Bitlis, Mardin 
ve Ankara illerinden basit rassal yöntemle seçilen toplam 178 kadın ve erkek katılmıştır. Ayrıca çalışmanın 
daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla bazı istatistik verileri de araştırma kapsamında kullanılmıştır. Bu veriler 
TUİK, STK, Gazete ve Haber Ajanslarından elde edilen sayısal verilerdir. Analiz: Ön test sonucunda ölçme 
aletinin güvenirliliğinin sağlanması amacıyla katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı 
ile analiz edilmiştir. Cronbach>s Alpha kat sayısı olarak sonucunda 178 katılımcıdan elde edilen veriler 
değerlendirilerek 0,702 kat sayısı elde edilmiştir. Bu kat sayı beklenenin altında olduğundan güvenirliliği 
düşüren 8 ölçekli soru anket formundan çıkarılmış ve yeniden analiz edilmiştir. Yapılan yeni analiz sonrasında 
elde edilen kat sayı 0,819 değeridir. Bu değer araştırmada kullanılan ölçme aleti anketin güvenilir olduğunu 
göstermektedir. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, Kolmogorov 
Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Jonckheere-Terpstra Testa, Korelasyon, Anova ve Regresyon 
analizlerinden yararlanılmıştır. Asıl araştırmamıza toplam 3851 birey katılım gerçekleştirmiştir. Bu katılımcılar 
7 farklı bölgeden basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Bu bölgeler Marmara, Trakya, İç Anadolu, Karadeniz, 
Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleridir. Araştırma yaklaşık olarak 5 ay sürmüştür. 
Bu süre içerisinde tüm katılımcılara anket formaları elden, internet mail yoluyla, posta ve yüz yüze görüşmek 
şeklinde dağıtılmıştır. Hiçbir katılımcılın araştırma sürecinde resmi kendini tanıtacak bilgi talep edilmemiştir. 
Tüm katılımcılar basit rassal yöntem ile rast gele seçilmiştir. Bu araştırmada STK sivil toplum örgütleri ve 
kuruluşlarının destek ve katkıları bulunmaktadır. Hiçbir STK’ya ait bilgi anket formlarına yansıtılmamıştır. 
Asıl araştırma sonrasında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,906 değeri elde edilmiştir. Bu değer sonrasında 
araştırmada kullanılan anketin ve ölçme aletinin geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmıştır. Değişkenler arasında 
ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Ankette kullanılan ölçekli sorular faktörlere ve alt 
boyutlara ayrılarak daha ileri düzeye taşınmıştır. Sonuç ve Bulgular: Katılımcıların %91’i terör ve terör 
olaylarının hukuk dışı eylemler olduğu, insan ve toplumsal yaşamın yok edilmesine programlı bir eylem olduğu 
ifade edilmektedir. Tüm katılımcılar terör olayının meşru olmayan bir yapı olduğunu söylemektedir. Ayrıca 
terör olgusunun yok edilmesine yönelik her türlü bireysel katkının kendileri açısından sağlanacağı, bu konuda 
kamu kurum ve kuruluşlarına can ve mal varlıklarıyla destek vereceği belirtilmiştir. Son yıllarda yaşanan can 
kayıpları ile ülke değerlerine verilen zarar nedeniyle toplumun zarar gördüğü, yıprandığı, ulusal ve uluslararası 
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arenada Türkiye’nin demokratik yapısının zayıflatılarak yok edilmeye çalışıldığı da vurgulanmıştır. Başka bir 
önemli bulgu ise katılımcıların artan terör olayları karşısında bütünlük sağladığı, her türlü devlete yönelik karşı 
eylemlerde güç birliği içinde devlet adına karşı koyacağının ifade edilmesidir. Genel olarak baktığımızda tüm 
katılımcıların teröre karşı tek vücut olduğu, terörün ve terör olgusunun yok edilmesine yönelik her türlü katkı 
ile desteğin maddi ve manevi yönden destekleneceği belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Terör, Eylem, İnsan, Şiddet, Ekonomi, Sosyal Hayat, Bütünlük, Savaş 
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ERKEK CİNSELLİĞİNİN AKIL TUTLMASINA DAİR BİR İNCELEME: HAYVAN FAHİŞELİĞİ

Elif TANER, Mevlüde BATUR

Dünyada var olan her canlı, hayata erkek ya da dişi olarak gelmektedir. Ancak her toplum kendi bireylerini 
farklı şekillerde değerlendirir, nitelikler yükler, farklı rollerle donatır. Her toplum; bir erkek ya da kadını, farklı 
nitelikleri, davranış modelleri, rolleri, sorumlulukları, hakları ve beklentileri olan bir erkek ve kadına, eril 
ve dişile yavaş yavaş dönüştürür. Biyolojik olan cinsiyetten farklı olarak erkeklerin ve kadınların toplumsal 
cinsiyet kimlikleri psikolojik ve sosyolojik olarak belirlenmiştir. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkeğin toplum 
yaşamındaki rollerini ifade eder. Bu roller biyolojik farklılıkların değil toplumun bireyleri nasıl gördüğü 
anlamlandırdığı ve sosyal yaşamda nerede konumlandırdığı ile alakalıdır. Eğer toplumsal cinsiyet algılaması 
sağlıklı ve bilinçli gelişmezse bugün özellikle az gelişmiş bölgeler başta olmak üzere toplumlarda cinsiyet 
nedeni ile toplumun bireylere yüklediği rollerinde uygulanışında anormallikler ortaya çıkmaya başlayacaktır. 
Ataerkillik, erkeklerin toplumda temel birey olarak algılandığı, kadınlar üzerinde egemen bir figür olarak 
ön plana çıkarıldığı toplumları ifade etmektedir. Dolaysıyla bu tür toplumlarda cinselliğin tanımı da erkek 
merkezci olarak yapılmakta, söylemlerde bu bağlamda erkeği merkezileştiren, kayıran ve güçlü kılan ifade 
biçimleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kapalı toplumlarda cinsel politika anlayışı kadın cinselliğini bastırmakta, 
erkek cinselliğini yüceltmektedir. Bu yönde gelişmekte olan düşünce yapısı erkeklerin cinsel dürtülerini doğal 
ve güçlü istekleri doğrultusunda herhangi bir “dişi cinse” karşı cinsel çekimin peşinde koşmaya ve yapılan 
davete razı olma yönünde sömürüye istekli olarak tanımlamalarda bulunulmaktadır. Çünkü erkeklerin daha 
yüksek libidoya sahip olduğu ve cinsel isteklerinin daha sıkça tatmin edilmesine ihtiyaç duydukları düşünülür. 
Ataerkil düzende öteki olarak tanımlanmış olan kadın, tarih boyunca gündelik yaşamda ve hayatın herhangi 
bir dönemimde tacizlere uğramıştır. Kadınlar, birey bazında erk sağlamanın, üstünlük kurmanın birer aracı 
olarak görülmüştür. Cinsel şiddet, kadın bedeni üzerinden yapılan en ağır tutumları barındırmıştır. Şiddetin 
genel tanımı dahi kullanım alanının yaygınlığını yeterince ortaya koymaktadır. Sertlik, katı ve kaba davranış, 
bedene zor kullanma, bedensel zedelenmeye neden olma, kişisel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama gibi şiddetin 
sonuçları yok etmeye kadar varabilmektedir. Bu bağlamda saldırgan tutumların önüne geçebilmek yoluyla 
kurulan ‘fahişelik’ kurumunun kökenleri neredeyse tarihin ilk dönemlerine kadar uzanmaktadır. Fahişelik 
kadın cinselliğinin kullanılmasının en önemli kaynağını teşkil etmektedir. Burada bir cins olarak kadından 
bahsedilmektedir. Ataerkil cinsellik anlayışı aynı zamanda erkek cinselliğini saldırgan ve yırtıcı olarak resmeder 
ve bu normal, doğal ve kabul edilebilir görülür. Erkekler, cinselliğin aktif öznesi olarak, saldırgan, başlatıcı ve 
bitirici, kadın ise bu ritüeli rızası olsun ya da olmasın kabul eden taraf olarak gösterilir. Bu bakış açısı erkeğe 
sınırı olmayan cinsel erişim hakkı olduğu yönünde bir algı oluşturmaktadır. Ataerkil toplumda verilen kapalı 
erkek taraflı politik anlayışlar erkeklerin Kendi kişisel zevkleri için doğal cinsel beraberlik alanlarını ortadan 
kaldırmakla yetinmeyip, hayvanları kendi zevkleri doğrultusunda seks için kullanmakta tecavüz etmeleriyle 
sonuçlanabilmektedir. Dolaysıyla ‘hayvan fahişeliği’ denen bir kavrama hayat vermektedir. Dünyanın bazı 
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yerlerinde oluşturulan hayvan pazarlarında hayvanlar satılmakta seks işçisi olarak kullanılmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet bağlamında Erkeğin toplumsal hayatta konumlandırılışının verdiği gücün nasıl bir akıl tutulmasına 
neden olduğunun incelendiği bu araştırmada, cinselliğin sadece özel alanlarda yaşanılıp biten bir olay 
olmadığının, kamusal alana ait bir değer olduğu şeklinde ortaya çıkarılmasından hareketle hayvanların seks 
kölesi olarak kullanılmaları beden politikaları bağlamında incelenerek yapılacak literatür taraması yöntemiyle 
sonuçları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsellik, Toplumsal Cinsiyet, Fahişelik, Kadın, Şiddet, Akıl Tutulması 
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TÜRKİYE’DE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ’NE DAİR KISA BİR İNCELEME: 1982 ANAYASASI MI? 
ANA YASAK MI?

Şanser VURGUN

İletişim hukuku; kitle iletişimini saptayan, sınırlayan ve düzenleyen kuralların bütünü olarak ifade edilebilir. 
Bu hususta İletişim özgürlüğü ise; her ne kadar uluslararası belgelerde dahi “terim” olarak kullanılmasa da, 
her tür düşünce ve söz özgürlüğünün yayılması, aranması, hak ve elde edilmesi ile ilgili tüm yasaksızlığı 
içeren bir olgular birleşimidir. Bu yönüyle hem iletişim özgürlüğü için, iletişim hukukunun ana konusu hem 
de en önemli uğraşısıdır denebilir. Gerek iletişim hukuku, gerekse iletişim özgürlükleri “devlet” olgusunun 
ortaya çıkışından beridir insanların kendi düşüncelerini ifade etmeleri açısından oldukça elzemdir. Bilhassa 
ülkemiz gibi anayasaların, mevzuatların ve uygulamaların sıkça değiştiği ülkelerde (yer yer baskıcı tutumların 
da etkisi ile) geçmişten günümüze değin düşünce ve sözlerin yayılması, edinilmesi gibi kavramlar hem 
oldukça tartışılmış, hem de cezai yaptırım konusu olmuştur. Bu bağlamda herkesin hatırlayacağı üzere gerek 
düşünce suçluluğu, gerek özgürlüğü bağlayıcı cezalar bir çok kişinin cezaevlerinde bulunmasını sağlamış, 
ve hala sağlamaktadır denebilir. Hatta yakın tarihin aksine ülkemizin, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 
bu yana ve hatta Osmanlı döneminden beridir kitle iletişim araçlarının tabi olduğu özgürlük mekanizması ve 
bu özgürlüğün sınırları oldukça tartışılmış ve ilgili zamanlarda yaşanan koşulların da etkisi ile bu bağlamda 
çok farklı uygulamalar benimsenerek bu günlere gelinmiştir. Amaç: Çalışmanın amacı; iletişim özgürlüğü 
kavramının geçmişten günümüze değin ülkemizdeki gelişimini kavramsal olarak betimlemek ve son durak olan 
1982 Anayasası bağlamında günümüzde uygulanmakta olan iletişim özgürlüğüne ilişkin kurallara değinmektir. 
Çalışmada öncelikle belirtilen hususlar dönemler halinde araştırılarak okuyucuya verilmeye çalışılmıştır. 
Ancak belirtmek gerekir ki; bu çalışmada günümüz yakın tarihinde ortaya çıkan kimi özgürlük ihlalleri konu 
edilmemiştir. ( Örneğin gezi olayları, facebook yada twitter gibi sosyal medyaya ilişkin özgürlük ihlalleri vs.) 
Yöntem: Çalışma içerisinde literatür taraması yolu kullanılarak olabildiğince sade bir dille dönemler halinde 
iletişim özgürlüğüne ilişkin hukuksal bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışma kendi içerisinde 
dönemlere ayrılmıştır. Bu dönemlerde Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar olan dönem ve 
Türkiye Cumhuriyeti dönemi ayrı ayrı ele alınarak yaşanan önemli gelişmeler ışığında iletişim özgürlüğünün 
temelleri ve gelişimi açıklanmaya çalışılmıştır. Özellikle çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bölümünde 
geçmiş anayasalar zamanındaki gelişme ve uygulamalar basın, radyo (yada radyo/tv) ve sinema bağlamında 
ele alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise dönemler arası karşılaştırma yapılarak şu anda kullandığımız 
anayasamız olan 1982 Anayasası ve bu anayasanın içerdiği iletişim özgürlüğüne dair madde ve uygulamalar 
ele alınmış, bu anayasanın geçmiş anayasa, yasa ve uygulamalar ile arasındaki farklılıklar betimlenmiştir. Bu 
bölümde özellikle; ortaya çıkışından günümüze kadar oldukça tartışılan mevcut anayasamızın içeriğindeki 
iletişim özgürlüğüne ilişkin kanun maddelerinin, kendinden önce yürürlükte olan anayasa ve mevzuatlarla olan 
farkına değinilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Yapılan literatür araştırması ve karşılaştırmaların sonucunda ortaya 
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çıkmıştır ki; iletişim özgürlüğü, gerek Osmanlı Devleti, gerekse Türkiye Cumhuriyeti’nde ortaya çıkışından 
bu güne dek kısıtlamalar dahilinde uygulanmıştır. Kısıtlamalar Osmanlı Devleti’nde ilk zamanlarda mutlak 
bir biçimde padişahın elinde ( başka bir deyişle diktatörsel bir biçimde) olmuş, daha sonraları bu durum 
çeşitli sınırlamalar dahilinde pozitif anlamda genişletilerek kamuya sirayet ettirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 
döneminde ise ilk dönemlerde özellikle sansür ve kontrol yöntemleri uygulanmış olup son anayasamız 
döneminde ise; anayasaya eklenen kanun maddeleri sebebiyle “teorik anlamda” daha demokratik bir biçime 
kavuşturulmuştur denebilir. (Ve fakat kimi zamanlarda yakın tarihte ortaya çıkan özgürlük ihlalleri ve bu 
bağlamda ortaya çıkan sonuçların sadece bir kısmı çalışmada yer almaktadır.) Bu hususta asıl yasağın başka 
bir deyişle ana yasağın 1982 Anayasası olmadığı görülmüştür. Yapılan araştırmalar incelendiğinde de ortaya 
çıkmıştır ki; asıl yasak kurallarda değil, zihniyetlerde oluşmuştur/oluşturulmuştur. Oluşan yada oluşturulan bu 
yasaklar, yasaklara dair en büyük aracı olan insanoğlu tarafından, yine insanoğluna, zalimce uygulanabilir bir 
statüye kavuşturulmuştur. Dolayısıyla suçlu olan, en öneli fail yasaklar olarak belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: 
İletişim Hukuku, İletişim Özgürlüğü, 1982 Anayasası. 

Anahtar Kelimeler: İletişim Hukuku, İletişim Özgürlüğü, 1982 Anayasası 
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HASTA, HASTA YAKINI VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ İLETİŞİM İLE DİĞER  
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ercan ŞAHBUDAK, Ali Serdar YÜCEL, Sevcan KARACABEY, Kaya YILDIZ,  
Sevilay YILDIZ, Michael KUYUCU, Ayça GÜRKAN, Selvinaz SAÇAN, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ,  

Ayhan AYTAÇ, Haluk ŞENGÜN
 

İletişim günümüzün en önemli araçlarının başında gelmektedir. Kişiler arası ilişkilerin güçlenmesi, sorunların 
çözümü, kurumlar arası ilişkiler ve en önemlisi toplumsal bütünlüğü sağlayan en önemli araç iletişimdir. 
Doğru kullanılamayan bir iletişim maalesef kişiler arası ilişkilerin bozulmasına ve sorunların artmasına neden 
olur. Bu durumda iletişim güçlendirim ve doğru kullanmak gerekir. Amaç: Uygulamalı olarak sağlık çalışan-
larının ve hastalarla hasta yakınlarının arasındaki iletişimi ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmaya 
2598 kişi katılım sağlamıştır. Bu çalışmada uygulamalı bir anket kullanılmış olup, anket içerisinde demogra-
fik ve likert ölçekli sorular kullanılmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS İstatistik 18 ve Eviews 5.0 prog-
ramları kullanılarak analiz edilmiş, analizden elde edilen sonuç ve bulgular çalışmanın sonunda verilmiştir. 
Yöntem: Bu çalışma uygulamalı olarak gerçekleştirilmiş ve ölçek geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Araş-
tırmanın amacına yönelik olarak hazırlanan ölçme aleti anket hazırlanırken farklı alandan ve disiplinden bi-
lim insanları katkı sağlamıştır. Araştırmanın daha nitelikli ve kullanılan ölçme aleti anketin uygulanabilirliği-
nin sağlanması amacıyla araştırmanın amacına yönelik bir ön araştırma gerçekleştirilmiştir. Ön araştırmada 
daha önce konuya uygun yapılan araştırmalar, literatür taraması, uygulama ve yapılan araştırmalarda üzerinde 
durulan konular irdelenmiştir. Bu yapılan incelemeler sonrasında anket sorularına yönelik çalışma başlatıl-
mıştır. Anket soruları hazırlanırken yönetim organizasyon, sağlık işletmeciliği yönetimi, eğitim, psikoloji, ile-
tişim, ölçme değerlendirme, istatistik, dil uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve hukuk alanından bilim insanları-
nın görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada kullanılan ölçme aleti anket daha önce kullanılmadığından araştır-
ma öncesinde bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön test için toplam 250 katılımcıdan sağlanan anket verileri farklı 
istatistik testlerine tabi tutulmuş ve 55 ölçekli sorudan oluşan anket verilerinin güvenirlilik ve geçerliliğinin 
sağlanması amacıyla güvenirlilik testine tabi tutulmuştur. Yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach’s 
Alpha kat sayısı olarak 0,728 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenilen değerin altında olduğundan değerin 
düşmesine neden olan 7 soru analiz dışında bırakılmış ve yeniden analiz edilmiştir. Yapılan yeni analiz sonra-
sında Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,851 değeri elde edilmiştir. Bu değer kullanılan ölçme aleti anketin 
güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırmanın evrenini Türkiye örneklemini ise beş bölgeden bölgeden 
toplam 10 sağlık kurumu oluşturmaktadır. Bu sağlık kurumlarının 5 tanesi özel işletme diğerleri ise kamuya 
yönelik sağlık kurumlarıdır. Araştırma öncesinde asıl araştırmaya geçmeden Cumhuriyet Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesinden “Sayı: 81011618/044/146 Tarih: 16.02.2015” araştırma için resmi izin alınmıştır. Araştır-
manın örneklemini İstanbul, Ankara, Van, Samsun, İzmir, Diyarbakır, Artvin, Giresun, Bitlis ve Sivas illeri 
oluşturmaktadır. Katılımcıların tamamı basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Hiç bir katılımcıdan kendini res-
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mi olarak belirten ya da kimliğini ortaya çıkartacak bilgi istenmemiştir. Hiç bir katılımcının resmi bilgisi an-
ket formlarına yansıtılmamıştır. Anket formları katılımcılara elden dağıtılmış ve katılımcıların kendi görüş ve 
düşüncelerinin objektif olarak yansıtlamaları talep edilmiştir. Örneklem belirlenirken ilgili sağlık kurumları-
nın günlük hastane giriş ve çıkışları yatan hasta ile ayaktan hizmet alan hasta sayısı hesaplanarak belirlenmiş-
tir. Hasta sayısında günlük katılım yani sağlık kurumlarından hizmet alan kişi “birey” sayısı üzerinden hare-
ket edilmiştir. Ayrıca belirlenen hizmet alanların ortalamaları ve yüzde hesapları üzerinden bir hesaplama 
gerçekleştirilmiş olup analizde bu durum ileri analiz teknikleri ile analiz edilmiştir. Hiç bir katılımcının görüş 
ve beklentileri ile düşüncelerine müdahale edilmemiştir. Asıl araştırmamız yaklaşık olarak beş ay sürmüştür. 
Bu sure içerisinde anket formlarının dağıtılması ve toplanması konusunda yirmi kişilik profesyonel bir ekip 
desteği sağlanmıştır. Dağıtılan anket form sayısı toplam 4872 adettir. Fakat geri dönen ve analize uygun olan 
anket form sayısı ise 2598 adettir. Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, 
Faktör Analizi, Man Whitney U, Kruskal Wallis, ANOVA, t-test ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. 
Cronbach’s Alpha kat sayısı olarak 0,921 değeri elde edilmiştir. Sonuç: Araştırma çerçevesinde katılımcıların 
eğitim seviyesi ve yaşadığı bölge farklılaştıkça sağlık kurum tercihleri değişmektedir. Katılımcıların gelir du-
rumu da sağlık kurum tercihini farklılaştırmaktadır. Gelir durumu yüksek katılımcıların özel sağlık hizmeti 
alma talepleri gelir durumu düşük olan katılımcılara göre daha yüksektir. Ayrıca eğitim ve gelir durumu yük-
sek katılımcıların oluşan olumsuzluklara yönelik şikâyetleri artmaktayken, gelir ve eğitim durumu düşük ka-
tılımcıların şikayet ve memnuniyetsizlikleri daha azdır. Gelir ve eğitim durumu düşük katılımcıların farklı 
olumsuzlukları kabullenme düzeyleri gelir ve eğitim durumu yüksek katılımcılara göre daha yüksektir. Yaşa-
nılan bölgeye göre alınan sağlık hizmet çeşidi de farklılık göstermektedir. Kırsal ve köy gibi küçük yerleşim 
bölgelerinden gelen bireylerin sağlık hizmet tercileri daha fazla kompleks “tedavi” gerektiren sağlık sorunu 
oluştururken, büyükşehir ve daha fazla bireyin yaşadığı bölgeden gelen katılımcıların sağlık sorunlarına iliş-
kin durum arasında farklılık bulunmaktadır. Geniş katılımcı kitlesi büyükşehir ve eğitim gelir durumu yüksek 
katılımcılardan oluşmaktadır. Köy ve kırsal bölgelerden gelen katılımcıların katılım oranı bireysel olarak 
yüksek olsa da araştırmaya katılım tercihleri diğer katılımcılara göre daha azdır. Kırsal ve köy bölgelerinden 
gelen katılımcıların talep ve şikâyetlerine yönelik bilgilere ulaşmak daha kısıtlılık oluşturmaktadır. Kırsal ve 
köy bölgesinden gelen katılımcıların en fazla şikâyet ettikleri konuların başında hekim ve sağlık personelinin 
kendilerine samimi ve ilgili davranmadıklarını, küçümser yaklaşım sergilediklerini, ötekileştirildiklerini ve 
dışlandıklarını ifade etmektedir. Büyükşehir ve daha fazla bireyin yaşadığı bölgelerden gelen katılımcılarda 
ise istedikleri kalitede hizmeti sağlayamadıkları, beklentilerini karşılayamadıklarını, yoğun hasta nedeniyle 
kısıtlı bir sağlık hizmetinden yararlandıklarını, tetkik ile sonuçların oldukça geç sürede çıktığıdır. Özel sağlık 
kurumlarından hizmet alanlarda ise daha çok fiyat yüksekliğinin olması, gereksiz olarak gördükleri farklı tet-
kik ve laboratuvar gibi taleplerin hekim ile sağlık personeli tarafından istenmesi yönündedir. Gelir ve eğitim 
durumu yüksek katılımcılarda özel sağlık sigorta oranı yüksek ve bu sigorta türüne sahip bireylerin daha çok 
özel sağlık kurumlarından hizmet aldığı gözlenmiştir. Tüm katılımcıların %80 ve üzeri özel ya da kamu fark 
etmeksizin sağlık personelinin ikili ilişki konusunda itici, iletimi konusunda yetersiz, dinleyici olmadıkları, 
kalıplaşmış bir takım sağlık hizmeti sunulduğu, gereksiz birçok tetkik ve araştırma yapılarak hastaların yorul-
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masına ve bıkmasına neden olduğu ifade edilmiştir. Bir başka önemli husus ise hasta yoğunluğunun fazla ol-
ması nedeniyle özellikle radyoloji, laboratuvar ve internet üzerinden ilgili hekimden alınmak istenen rande-
vuların alınamadığı, bu nedenle oluşmuş olan sağlık sorununa etkili ve kalıcı çözüm üretilemediği ifade edil-
miştir. Yine katılımcıların büyük çoğunluğu, hekimlerin hasta iletişiminde yetersiz olduğu, hastanın mevcut 
sorununa ve rahatsızlığına ilişkin sorunlarını hekimine rahatlıkla anlatamadığı, bu nedenle sorununa çözüm 
üretemediği, yapılan tedavi ile uygulanan tedavi yönteminin hasta ve yakını tarafından doğru kabul edilmedi-
ği belirtilmektedir. Genel olarak tüm katılımcıların büyük çoğunluğu, doğru ve etkili iletişim sağlayamadığı, 
yeterli tetkik ve araştırmanın yapılmadığı, kamu hastaneleri ile sağlık kurumlarında yoğun hasta sirkülasyonu 
nedeniyle sorunlar yaşandığı, internet ya da telefon yolu ile randevu almakta zorlanıldığı, özel hastane ile 
sağlık kurumlarından uygulanan katılım ücreti ile sağlık hizmeti ücretlerinin çok yüksek olduğu, kamu sağlık 
kurumlarında hijyen ve temizlik düzeyinin yetersiz hatta hasta ile yakınlarının sağlığını tehdit edecek boyutta 
olduğu da ifade edilen sorunlar arasında yer almaktadır. Araştırma sonunda özel hastane ile sağlık kurumları-
nın sunduğu hizmet kalitesi ile kamuya ait sağlık kurumlarında sunulan sağlık hizmet kalitesi arasında yük-
sek oranda farklılık olduğu, fakat oluşan fiyat farklılıkların hasta ve yakınlarını kamu sağlık kurumlarına zo-
runlu olarak yönelttiği gözlenmiştir. Sağlık personelinin tamamına yakını hakkında iletişim sorunu olduğu 
hasta ve yakınlarıyla doğru, etkili ve istenilen düzeyde iletişim sağlanamadığı saptanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Hasta, Yakın, Kurum, Hizmet, İletişim, Hekim, Personel, Sağlık, Kamu 
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BELGESEL SİNEMADA DİEGETİK OLMAYAN MÜZİĞİN ANLATIM DİLİNE ETKİLERİ

Barış Tolga EKİNCİ, Hakan AYTEKİN

1928 yılında sesin sinemaya eklenmesinden bu yana, filmlerde sesin anlatıya etkileri bir tartışma konusu 
olmuştur. Her filmin, anlatısını ilerleten bir ses stili olduğu düşünülmektedir. Stil ile sesin görüntüyle ilişkisi 
veya eksikliği ifade edilebilir. Ayrıca, gerçekliğin sunumu gibi öğeler de bu sınıflandırmaya girer. Belgesel 
sinemada genellikle müzik, görsel içerikten ayrı ele alınmaktadır. Çünkü senkronize olmayan işitsel öğeler 
belgeselin gerçeklik savını bozabilir. Bu nedenle çoğu belgesel, bir müzikle başlasa da, anlatı ilerledikçe 
gerçekçi sesler daha baskın kullanılmaktadır. Benzer bir biçimde, anlatının gelişiminde bir mola gibi müzik 
de devreye girebilir. Belgesel sinemada görüntü ve ses karşılıklı etkileşim halindedir. Ses olmadan görüntü 
daha yavaş akabilir. Ancak tüm filmlerde geleneksel seslendirme yöntemleri tercih edilmeyebilir: Diyaloglar, 
müzikler veya ses efektleri gibi. Ses kuşağının nasıl tasarlandığı, bir filmin tarzını belirlemek için önemlidir. 
Diyalogların seslendirildiği ve kurgulandığı birçok uygulamanın amacı; sesin devamlılık ilkesiyle akmasıdır. 
Böylece seyircilerin dikkati teknik kesintiler ile bozulmaz. Diegetik ses, kaynağı öykü evreni içinde olan sestir. 
Karakterler tarafından söylenen sözcükler, öykü içindeki nesnelerden çıkan sesler ve öykü mekânında çalan 
orkestranın müzik aletlerinden gelen motifler gibi seslerin hepsi diegetik sestir. Kaynağı öykü evreninin dışında 
olan diegetik olmayan sesler de vardır. Örneğin, filmlerin aksiyonunu güçlendirmek için eklenen müzik, en 
yaygın diegetik olmayan seslerdendir. Bir film tamamen diegetik olmayan ses kuşağından oluşabilir. Benzer 
biçimde, pek çok derleme belgesel diegetik ses içermez; bunun yerine tüm bilgiye sahip dış ses anlatıcı veya 
bir orkestra müziği dikkatimizi yönlendirebilir. Geleneksel belgesellerde müzik, anlatıyı desteklemek için 
yer alabilir. Genelde klasik parçalardan alıntılar yapılır ve bazen de ses efektleri kendi başlarına kullanılır. 
Hangi yöntemle uygulanırsa uygulansın müzik, gereksinim duyduğumuz tüm duygularımızla iletişim kuran 
görünmez bir anlatıcıdır Amaç: Araştırma kapsamında; belgesel sinemada diegetik olmayan müziğin kullanımı 
incelenerek, diegetik olmayan müziğin anlatım diline etkileri ortaya konmaya çalışılacaktır. Yöntem: Çalışmanın 
kuramsal zeminini, Rudolf Arnheim, Siegfried Kracauer ve Andre Bazin’in sinemada müzik kullanımı üzerine 
savunduğu yaklaşımlar oluşturmaktadır. Örneklem dâhilindeki filmler, diegetik olmayan müzik ve diğer 
işitsel öğeler bağlamında analiz edilmiştir. Analiz: Çalışma kapsamında, diegetik olmayan müziği bir anlatım 
yöntemi olarak kullanan yönetmenler ve filmleri incelenmiştir. Bu bağlamda; Godfrey Reggio’nun Visitors 
(2013), Ron Fricke’nin Samsara (2011), Patrice Leconte’nin Dogora (2004), Harold Monfils’in Laya Project 
(2007), Martin H. Schmitt’in Highway World (2008), Param Tomanec’in Rasa Yatra (2012), Lola Creel’in 
Journey of Hanuman (2013), Daniel Smukalla’nın Sedae (2014) ve Petur K. Gudmundsson’un Heild (2014) 
filmleri değerli örneklerdir. Diegetik olmayan müziği bir anlatım yöntemi olarak tüm filmlerinde kullanan Ron 
Fricke; bu anlatım yöntemini “bir akışa veya bir rehberli meditasyona” Cine-med (Sine-Med)” benzetmektedir. 
Çalışmanın örnekleminde seçilen filmlerde; görüntüler ve diegetik olmayan müzikler arasında benzer bir ilişki 
olduğu iddia edilebilir. Bulgular ve Sonuç: Araştırmanın sonucuna göre, belgesel sinemada diegetik olmayan 
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müzik, diğer işitsel öğelerin yerine bir anlatım yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Örneklem seçilen filmlerde, 
geleneksel belgesellerden farklı olarak; dış ses, röportaj veya diyalog kullanılmamaktadır. Filmlerde yer alan 
diegetik olmayan müziğe sadece, ortam sesleri eşlik etmektedir. Araştırmada belgesel sinemada, görsel ve 
işitsel ögelerin (diegetik olmayan müziğin) yeniden sunumuyla da, yeni anlatım yöntemlerinin oluşabileceği 
iddiasına varılmaktadır. Anahtar Kelimeler: 

Anahtar Kelimeler: Belgesel Sinema, Diegetik olmayan müzik, Anlatım Yöntemleri, Rudolf Arnheim, 
Siegfried Kracauer, Andre Bazin, Meditasyon 
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BİR REKABET ETME FAKTÖRÜ OLARAK REKLAM VE TÜRKİYE’DE REKLAMA YÖNELİK 
MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Güliz Müge AKPINAR

Kar, satış miktarı ve Pazar payı gibi belirli iktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla ekonomik birimler arasında 
ortaya çıkan bir yarış ve ya karşıtlık şeklindeki ilişkiler süreci olarak tanımlanan rekabet; firmaları verimli 
olmaya, kaliteli ve düşük bedelle daha fazla ürün ve hizmet sunmaya yönelten çok önemli bir süreçtir. Bu 
sürecin şekillenmesinde ve devam etmesinde ekonomik sistem, arz talep dengesi, fiyat, kalite gibi unsurlara 
ek olarak reklam da önemli bir faktördür. Reklam, «insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya 
ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne ve ya hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye 
çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü 
ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak 
yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan 
(diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru»dur. Reklam; 
genellikle işletmenin ürün veya hizmetini tanıtmak ve ya satmak için kullanılan bir pazarlama iletişimi 
şeklidir. Reklam mesajları genellikle sponsorlar tarafından karşılanan; gazete, dergi, televizyon reklamı, radyo 
reklamı, açık hava reklamı ve ya doğrudan posta gibi kitle iletişimi kapsayan eski medya ve bloglar, web 
siteleri, kısa mesajları kapsayan ve yeni medya olarak adlandırılan yöntemlerle gerçekleştirilebilmektedir. İster 
yazılı basın, ister görsel basın ya da elektronik olarak hedef kitleye ulaşsın; her reklamın kendine özgün temel 
amaçları vardır. Bu amaçlar reklamın yapılma türüne göre şekillenmektedir. Örneğin bir markayı ve ya ürünü 
tanıtmak ya da bir kurumun hedef kitle tarafından farkındalığını arttırmak reklamın genel amaçları arasında 
sayılmaktadır. Ülkemizde yerel ekonomiye dahil olan firmalar hem ulusal sermayeli şirketlerle hem de çoğu 
çok uluslu olan yabancı sermayeli şirketlerle rekabet halindedir. Bu rekabette şirketlerin reklamlar aracılığıyla 
başarmak istedikleri temel görevler; rekabette üstünlük sağlamak, yeni rakiplerin pazara girişlerini kesmeye 
çalışmak, pazarın rakiplerin yararına daha fazla gelişmesine engel olmak, reklamı yapılan ürün ya da hizmetin 
rakiplerin arz ettikleri ürün ya da hizmetten üstün olduğunu belirtecek şekilde çekiciliği ve üstünlüğü üzerinde 
durmak, işletmenin satış stratejilerini etkileyen rakip davranışlarına karşı harekete geçmek, işletmenin sunduğu 
mal ve hizmetlere ikame olabilecek mal ve hizmetlerin rekabet etme özeliklerini önlemek v.b. gibi amaçlar 
sıralanabilir. Bu kadar çeşitli ve önemli amaçları gerçekleştirme aşamasında hazırlanan reklam içeriklerinin 
farklı ve çoğunlukla saldırgan olan stratejilerle hazırlanması gerektiği gerçekçedir. Ancak ön plana çıkma, 
dikkat çekme, akılda kalma ve rakipleri ekarte etme düşüncesi hayata geçirilirken yasalar tarafından konulan 
kurallar da ihlal edilmemelidir. Farklı ve önemli misyona sahip reklamların oluşturulması ve yayınlanması; 
bir yandan rekabet edilebilirliği sağlarken diğer yandan da haksız rekabetin önlenmesi açısından önemlidir. 
Ülkemizde eski medya ve yeni medya kavramlarını karşılayan yayın olgusunda geçerli “Ticari Reklam 
ve Haksız Ticari Reklam Yönetmeliği”, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu”, “6102 Sayılı Türk 
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Ticaret Kanunu”, “Borçlar Kanunu”, “Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair 
Yönetmelik”, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Devre Radyo ve Televizyon Yayınları Yönetmeliği”, Gibi kanun 
ve yönetmeliklerle haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada rekabet açısından reklamın 
önemi ve haksız rekabeti ortadan kaldırmak adına ülkemizde reklamcılığa yönelik çıkarılan mevzuatların neler 
olduğu ve bunların uygulanabilirliğine değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Rekabet, Reklam, Türkiye, Reklam Mevzuatı 
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ÇOCUK KANALLARINDA YAYINLANAN REKLAMLAR VE TOPLUMSAL CİNSİYET

Emine DEMİRAY, Serpil DÜNDAR
  

Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumda bireylerin yerine getirmesi gereken görevlerin cinsiyetler arasında 
dağılımını belirlemektedir. Toplumsallaşma sürecinde erkek ve kız çocuklarının öğrendikleri, kültürün 
cinsiyetlerine uygun bulduğu duygu, tutum, davranış ve roller arasındaki farklılıklar da toplumsal cinsiyet 
farklılıkları olarak ele alınır. Toplumsallaşma süreci, aile, arkadaşlık, okul, iş, kitle iletişim araçları vb. içinde 
akışan bir süreçtir. Kitle iletişim araçlarının toplumsal cinsiyet kimliklerinin oluşumunda önemli bir işlevi 
vardır. Çalışmada da hedef kitlesi çocuklar olan, çocuklara yönelik yayın yapan televizyon kanallarında 
yayınlanan reklamlarda, toplumsal cinsiyet açısından nasıl bir kimlik sunulduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Bu amacı gerçekleştirmek için çocuklara yönelik yayın yapan televizyon kanallarından, yayına ulaşa bilirlik 
açısından en fazla platformda yayın yapma hakkına sahip olan çocuk kanallarından “Planet Çocuk” ve “Minika 
Çocuk” televizyon kanalları seçilmiştir. Bu kanallarda 01 Aralık 2015 ve 30 Aralık 2015 tarihleri arasında 
her gün 16:00 - 18:00 saat aralığında yayınlanan reklamlar kaydedilmiştir. Yayınlanan reklamların büyük bir 
çoğunluğunun oyuncak reklamı olması nedeniyle benzer reklamlar elenmiş, diğer reklamlar arasında 20 adet 
reklam rastlantısal yöntemle seçilerek, analiz edilmiştir. Seçilen reklamları analiz etmek için içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma için amaca uygun bir içerik analizi yönergesi oluşturulmuş ve bu yönergeye 
göre seçilen reklamların öncelikle metin dökümü yapılmış daha sonra reklamlar; ürün türü, markası, hedef 
kitlesi, off sesin cinsiyeti, reklamda yer alan kişilerin cinsiyeti, giysisi, yaşı, bulundukları mekân ve mesaj temel 
kriterleri bağlamında incelenmiştir. Bu incelemelerin sonucunda, reklamlarda çocuklara toplumsal cinsiyet 
açısından nasıl bir kimlik sunulduğu belirlenmiştir. Toplumsallaşma süreci içerisinde toplumsal cinsiyet rol 
modelleri genellikle kitle iletişim araçlarında açık ya da örtülü biçimde, var olan ataerkil ideolojinin gereklerine 
uygun olarak kodlanmaktadır. Çalışmada analiz edilen reklamlarda da ürünlerle ilgili olarak, toplumsal cinsiyet 
rollerine uygun seçimler yapılmıştır. Reklamların çoğu, yabancı ürün reklamlarının Türkçe seslendirmesi 
biçiminde hazırlanmış reklamlardır. Birçok ülkede yayınlanan bu reklamlarda kadına ve erkeğe ait toplumsal 
cinsiyet rolleri, oyuncaklar aracılığıyla çocuklara var olan biçimde sunulmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri 
toplumdan topluma farklılık göstermiş olsa da evrenseldir. Bu çalışmada incelenen toplam 20 reklamın 9’u 
kız çocuklarını, 5’i erkek çocuklarını, 6’sı ise anne ve çocuklarını hedef kitle olarak almış ve reklamlar onlara 
yönelik hazırlanmıştır. Reklamlarda kız ve erkek çocuklara geleneksel rollerde kadın ve erkek kimlikleri 
sunulmaktadır. Reklamlarda toplumsal cinsiyet açısından çocuklara sunulan kadın kimlikleri; geleneksel rollere 
uygun, uysal, sevecen, güzel, bakımlı, şık, modaya uygun, güzel elbiseler giyen ve bundan mutlu olan kadın 
kimliği, sevgi dolu, çocuğu ile yakından ilgilenen, çocuğunun sağlığını düşünen, buna uygun tercihler yaparak 
mutlu olan anne kimliği, bunların yanında, ev kadını ve geleneksel rollere uygun meslekler ve evde gereken 
işleri yapan kadın kimliğidir. Reklamlarda toplumsal cinsiyet açısından çocuklara sunulan erkek kimlikleri ise; 
geleneksel rollere uygun güçlü, başarılı, yenilmez, mücadeleci, macera ve gücü seven, hükmeden, sağlıklı erkek 
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kimliğidir. Reklamlarda anneler kız çocuklarıyla, babalar erkek çocuklarıyla yer almaktadırlar. Oyun oynarken 
de kız çocuklar ve erkek çocuklar kendi cinsiyetlerinde çocuklarla oynamaktadırlar. Oyuncakların toplumsal 
cinsiyet rollerine uygun olarak düzenlenmesi, reklamların hazırlanmasında da böyle bir sonucu yaratmaktadır. 
Kız çocukları sevecen, kız bebekleriyle ilgilenen, bakımlı, uzun saçlı, dikiş diken, örgü ören, çikolatalar yapan 
yani annelik rolüne hazırlanan bireyler olarak yer alırken, erkek çocuklar başarılı, güçlü, mücadeleci, yenilmez, 
hareketli, enerjik, sağlıklı bireyler olarak yer almışlardır. Reklamlar toplumsal cinsiyet açısından var olan 
yapıyı yansıtmakta, çocukların izlediği kanallarda da tekrar tekrar yayınlanarak, var olan toplumsal cinsiyet 
rolleri pekiştirilmektedir. Çocuklara reklamlar aracılığıyla cinsiyetlerine uygun rol modeller oluşturulmaktadır. 
Reklamlar ve çocuklara olan etkileri üzerine yapılan araştırmalarda, çocukların reklamları ilgiyle izledikleri 
ve etkilendikleri sonucuna varılmıştır. Bu nedenle çocuklar için hazırlanan reklamlar çok önemlidir. Yapılan 
bir araştırmada ise çocukların en fazla oyuncak ve gıda reklamlarından etkilendiği görülmüştür. İncelenen 
reklamların çoğunluğunu da oyuncak reklamları oluşturmaktadır. Ancak incelenen reklamlar içerikleri ve 
sunumlarıyla var olan toplumsal cinsiyet rollerinin değişimine hiçbir katkı sağlayamamaktadır. Oysa çocukların 
ilgiyle izledikleri ve etkilendikleri reklamlar aracılığıyla, yeni rol modeller oluşturulabilir, var olan toplumsal 
cinsiyet rollerinin değişimine katkı sağlanabilir ve çocuklar gelecekteki yetişkin rollerine, toplumsal cinsiyete 
ilişkin kalıp yargılardan arınmış, eşit bireyler olarak hazırlanabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk TV Kanalı, Reklam, Toplumsal Cinsiyet, Televizyon Reklamları 
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KÖTÜRÜM VE KÖTÜCÜL FAŞİST İKTİDARA YENİK DÜŞEN ÇOCUK İMGESİ: ALMANYA 
SIFIR YILI FİLMİNDE; “ÖLÜMÜYLE UMUDU ÇAĞIRAN ÇOCUK KAHRAMAN EDMUND’UN 

PERSPEKTİFİNDEN 2. DÜNYA SAVAŞININ ÇIPLAK GERÇEKLİĞİ”

F.Nese KAPLAN, Ali Barış KAPLAN

 
Bu çalışmada amaç; Rossellini’nin Almanya Sıfır Yılı filmi örneklemi ile savaşın ve faşizmin bir çocuğun 
“teni ve ruhu” üzerindeki sarsıcı etkisini açığa çıkarmaktır. Kısaca, şiddetin çocuğun dünyasını nasıl iğdiş et-
tiğini, psikanalizden yararlanarak bir film metni üzerinden tartışmaktır. İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve bu akı-
mın öncü yönetmenlerinden olan Rossellini, 2. Dünya Savaşının sosyolojik ve psikolojik boyutlarını algıla-
mamıza olanak veren filmler yapmıştır. Almanya Sıfır Yılı filminde ise hikaye, faşist eğitim sistemiyle büyü-
yen Edmund adlı bir çocuk üzerine kurulmuştur. Film ana eksenine evrensel bir motif olarak çocuğu yerleş-
tirdiği için, savaşın bugünün dünyasındaki ruhsal yansımalarını anlamamıza olanak vermektedir. Geçmişe 
yönelik yapılan bu araştırma, yalnızca geçmişi anlamaya yönelik değil, aynı zamanda bugünü sorunsallaştır-
mak içindir. Savaşın ve şiddetin bedeli, hem bir çocuğun hem de bütün bir toplumun geleceğe yönelik tasav-
vurunu çökertmesidir. Yaşamın temel işlevi olan; hayatta kalma arzusunu ve daha iyi bir gelecek kurma umu-
dunu yok etmesidir. Faşist eğitimle yetiştirilen Edmund’un yatalak babasını öldürmesinin ve ardından intihar 
etmesinin nedeni, sistemin “insan karşıtı” politikalarıdır. O halde Almanya Sıfır Yılı filmi, şiddetin çıplak re-
alitesini bir çocuk imgesi üzerinden anlatması bakımından; daha insani bir gelecek tasavvuru için ve şimdiyi 
sorunsallaştırmak için önemli bir sanat metni olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Savaş, Şiddet, Çocuk, Almanya Sıfır Yılı Filmi  
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TÜRK DİZİ VE PROGRAMLARININ TOPLUMUNA YAŞAM VE KÜLTÜREL ETKİSİ ÜZERİNE 
AMPİRİK BİR ANALİZ: ‘Eğitilerek mi eğlendiriyor, eğlendirerek mi eğitiyor’

Saadet UĞURLU

TV dizi ve filmler tek kanallı ve siyah beyaz olduğu yıllarda Türkiye’de TRT kanalı yayın yapmaktaydı. 
TRT de 1980’li yıllarda Latin Amerika, Hollywood rüzgarı esmeye başlamıştı. Konuların merkezinde 
kadınlar olduğu gibi aynı zamanda bol entrikalı bu dizilere bir kere izlemeye başlandı ise insanı ekrana 
çeken ve kilitleneyen bir istek uyandırmaktaydı. O dönemden bugüne pek çok bilim insanının bu konuda 
kültürel tehdit olarak algılanıp uyarılarda bulunulsa da global kapital sistemde izleyicilerin birer tüketici 
olarak tanımlanması, ikinci piyasa olmasının önüne geçilememektedir. Bir yandan da olumlu bakanlar içinde 
farklı kültürleri tanımaları, yeni yaşam davranışlarını kendilerine modellemelerinde modern hayata geçici de 
kolaylaştırmasında vesile olunduğu da bir gerçektir. O günden bugüne şimdi Türkiye’nin de yapımını yaptığı 
TV dizi ve filmler dış pazarlarda hem ülkemizi, kültürümüzü tanıtıyor, yeni endüstriler oluşturuyor (inşaattan, 
giyime...) hem de ülke ekonomisine gelir getiriyor. Yayınlandıkları ülkelerde izlenme rekorları kırılırken 
tarihimizi de net anlatabiliyor empati ve sempati yaratabiliyoruz. Türk TV yayıncılık ve yapımcılığı da TRT 
ile beraber aynı paralel de gelişmeye başladı. TRT nin ilk dönemlerinde dizi sektörü gelişmemiş olduğundan 
genelde dış ülkelerden alınan diziler yayınlandığından toplumun geneli de onların etkisi altında kalmıştı. 
Köle Isaura, Yalan Rüzgarı, Dallas,... bunlardan bazılarıydı. Ailede de karı koca ilişkilerini bile geren yemek 
yakma hikayeleri başlamış oldu. Ev işlerinden bunalan evkadınları ‘Ben köle Isaura mıyım?’ zerzenişinde 
hala da kullanmaktadır. Dizi kahramanları öldüğünde mevlüd okutmalarıyla dizi karakterlerini ne kadar 
içselleştirdiklerini de gözlemlemekteyiz (bu gelenek halen de devam etmektedir). O dönemde Fransa TV leri 
eğlence kanalı olarak tanımlasa da; TRT kendini ilk lansmanında ‘toplumu eğitmek‘ konseptiyle çalışmalarını 
yürütmüş ve kadrosunu, yayınlarını ona göre geliştirmeye gayret etmiştir. Böylelikle TV dizilerinin Türk 
yapımlarına teslimi de Yeşilçam’ın çok önemli yönetmenlerine (Metin Erksan, Halit Refiğ, Ömer Lütfi Akad, 
...) Türk edebiyatının klasik romanlarının uyarlanma görevleri verilmiştir. İlk görevler, muhteşem yönetmenler, 
Türk sinemasının jön sanatçılarının oyuncu kadrosuyla yurt dışına bile (siyah beyaz haliyle) pazarlanabilecek 
çok değerli TV dizileri yapılmıştır. Çalıkuşu, Yaprak Dökümü, Aşk-ı Mennu bunlardan bazıları. Böylelikle TRT 
nin ilk dönemlerinde yayınlanan yabancı dizi kültüründen, kendi sosyal dokusunda yaşanan, öncesinde okulda 
zorunlu okutulmuş romanların karakterlere büründürülüp ünlü sanatçılarda yaşatılması Türk izleyicilerine 
ayrı bir doyum yaşattı. Böylelikle TV ekranını öncesinde bir tehdit görenler bile sevmeye ve tehdit yerine 
önemli bir görev üstlendiğini de kabul etti. İşte olay orada başladı. Onu okuldaki öğretmeni gibi görmeye 
başlayınca oradan gelen her bilgiyi referans noktası olarak kabul edip sorgusuz sualsiz kabullenmeye başladığı 
gözlenmiştir. Artık TV program ve dizileriyle yaşar oldular. Günümüzde doktordan önce TV programlarından 
sağlık ile ilgili bilgiler almaya başladık ve kabul ettik. Bir gün ekmek yenilmesi gerekli bir gün kesinlikle 
zararlı denildi. Tereyağı kolesterolü arttırıcı etkisi varken bir gün yararı çıktı. Kısmetler TV den bulunur oldu. 
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Cinayetler oradan çözülmeye başlandı. Acaba TV dizi ve programları TRT’den özel kanalların hızla artışıyla 
toplumdaki misyonundan da uzaklaştı mı? Toplumun bakış açısı mı değişti? Yeni bir visyon mu şekileniyor. Yeni 
medya TV Programlarını ne kadar etkiledi? sorularına yanıt arayacağız. Amaç: Araştırmamızın amacı TV Dizi 
ve programlarının toplumsal yaşam ve kültürel etkilerini, algı boyutunu değerlendirmek ve ortaya koymaktır. 
Yöntem: Bu çalışma ampirik bir araştırma olmuştur. Anket formu düzenlenmiştir. Sahaya çıkılarak 100 kişiye 
soru-cevap yüzyüze anket yöntemi kullanımıştır. Tüm katılımcılar kendi istekleri ve iradeleri ile araştırmaya 
katılmışlardır. Kimlik ve resmi bilgiler forma yansıtılmamıştır. Analiz: Anketimizi daha da zorlaştırmak adına; 
TV izleme olarak Türkiye genel izleyiciye baktığınızda kadınlar görüldüğü halde, araştırmamızı çoğunluk 
erkek ve çalışan olarak da zorlaştırdık. 10 sorudan oluşan ve 100 kişinin katıldığı anketin cinsiyet katılımı : 
% 69’u Bay %31’i ise Bayan ‘dan oluşmaktaydı. Anketimize katılanların yaşlarına baktığımızda 16-20 yaş 
arası %22, 21-25 yaş arası en fazla katılımın olduğu yaş aralığı %30 olarak görmekteyiz. Bulgular ve Sonuç: 
• Yaprak Dökümü, Çalıkuşu ve Aşk-ı Memnu isimlerini nereden hatırlıyorsunuz? Sorusuna aldığımız cevap 
TV’nin etkisini gözler önüne sermektedir. % 61 TV ile Roman’ı ( %37 ) olarak geride bırakmaktadır. • Hürrem 
Sultan’ı ilk kez nereden tanıdınız? Sorusuna; Tarih Kitapları’ ndan denilse de %1 farkla TV %37 olarak hemen 
ardından gelen 3 değişkenli cevaptan 2.si olmuştur • Haber alma mecralarından hangisinin size daha doğru 
bilgiyi verdiğine inanırsınız? İnternet yanıtı %39 ile en fazla takip edilen haber alma mecrası iken, hiçbiri 
diyenlerin yanıtı %29 ile ikinci bu alanda TV cevabı %19 ile üçüncü sıradadır. • Televizyonu hangi amaçla 
izliyorsunuz? soruna cevap %58 ile eğlenmek için cevabı olmuştur. • Ancak anket sonuçlarında; haber alma 
istekleri, demokratik katılım (partiye oy verme), sağlık bilgilendirmesi gibi sorularımızda TV program ve 
dizilerinin doğruluğu ve güvenirliği kanıtlanamamıştır. • Yeni medya internet araçları haber alma, meraklarını 
hızla giderme konusunda daha ön plana çıkıyor. 

Anahtar Kelimeler: TV Dizi,TV Program, Kültürel Etki, İletişim, Eğlence, Haber 
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THE BORDERS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TURKEY: INTERNATIONAL 
ART EXHIBITIONS AND TURKISH FESTIVALS

Şeyda BARLAS BOZKUŞ

In the global world, intercultural communication relies on art as a tool to deliver a given message, since art 
provides a long-term strategy to increase the common ground among people who are divided by cultural 
differences. Art, in all its mediums, links its creators and their audiences‟ cultures, creating dialogue. It also 
unites those who create it and leaves them with a higher understanding of different thought processes and 
influences. The scope and extent of cultural diplomacy in Turkey was rather limited compared to that of 
European countries until the 1980s. The state as regulator, protector and organizer had to wide its horizon in 
cultural relations in politically powerful countries at the beginning of the 2000s. In collaboration with public 
and private institutions as well as with non-governmental organizations, the Ministry of Foreign Affairs has 
been making contributions to numerous activities entitled Week/Days/Years/Seasons of Turkey in Order to 
promote the country on a wider scale. Intercultural communication is a form of communication that aims 
to share information across different cultures and social groups. Intercultural communication is sometimes 
used synonymously with cross-cultural communication. In this sense it seeks to understand how people from 
different countries and cultures act, communicate and perceive the world around them. Analyzing this issue 
as in the case of international art festivals gives us the basic notion of cultural codes and images. Organizing 
state-sponsored exhibitions is an intricate, multilayered process of global communication, with the purpose of 
transforming negative stereotypes into positive ones and to improve the political and economic standing of 
their country. Particularly, art exhibitions are modes of cultural representation to be used to propagate a certain 
view of a nation>s history. Although art history is not political as such, it conveys political messages among 
different cultures. The study that I introduce above was represented under the title of identity and cultural studies 
focused on the dynamics of restructured cultural policy after 1980s. For promoting Turkish culture and art in 
international exhibitions, Turkish Ministry of Cultural Affairs and Tourism organized international activities 
such as Turkish years or seasons, and festivals. This study clarifies how and which ways Turkish culture and 
art are represented in the last thirty years. In addition to, analyzing communication activities of Turkish art and 
culture in international scale exhibitions lead to negative consequences in terms of false description and oriental 
identity constructions. This paper aims to give basic socio-political reason behind communicative representation 
in international art and culture exhibition. From looking at global perspective, these exhibitions are chance to 
show richness and value of Turkish culture. However, in the process of integration of EU (European Union), 
strategies that were utilized in international exhibition aimed at promoting intercultural communication. In 
order to deconstruct prototypical image of Turkey, the exhibitions provided a site of nation seeing in a global 
art scene in a common ground. The basic question is that how national representation is changed in the last 
thirty years in intercultural communication in terms of self representation and identity construction. 

Anahtar Kelimeler: Culture, Communication, Arts, Festivals, Exhibitions 
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KUR’AN VE HADİSLERDE İLETİŞİM AHLÂKI  
(Haberlerin Kaynağının Araştırılması ve Haberin Doğruluğu)

Davut AYDÜZ

Günümüzde pek çok ülkede basın ve yayınla ilgili kuruluşların belirlediği ahlâk kuralları arasında doğruluk 
ve dürüstlük ilkesinin öncelikli bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Doğruluk ilkesi, medya için hayatî 
bir öneme sahiptir. Zira haberin doğruluğu, habercilerin görevlerini sorumluluk bilinci içinde yaptıklarının 
delili olmakta ve haberciliğin temel gerekliliği sayılmaktadır. Haberde gerçeklerin araştırılması, gazetecinin 
ve gazeteciliğin hem amacı, hem de görevidir. İnsanlar arası ilişkilerde doğruluk, dürüstlük ve karşılıklı güven 
prensibini esas alan İslâmiyet, fertlerin doğru sözlü olmaları için önemli tavsiye ve ikazlarda bulunmaktadır. 
Kur’ân-ı Kerim, doğruluğun Peygamberler’in (s.a.s.) önemli bir özelliği olarak zikretmekte İslâm âlimleri 
de onu, Peygamberlere has beş temel özellikten biri saymaktadır. Peygamberimiz (s.a.s.), Velîd İbn Ukbe 
adlı sahabiyi, Benî Mustalik kabilesine zekât toplamak için gönderdi. Velîd ile onlar arasında daha önceden 
bir kin ve düşmanlık vardı. Kabîleye yaklaştığı zaman, karşıdan gelen atlıların kendi aleyhinde olduklarını 
zannederek korkup geri döndü ve Allah Resûlü’ne, Benî Mustalik kabilesinin zekât vermediklerini söyledi. 
Bunun üzerine Peygamberimiz Hâlid bin Velîd’i durumu araştırmakla görevlendirdi. Geceleyin onlara gizlice 
gelen Hâlid, onların ezan okuyup cemaatle namaz kıldıklarını, hatta gece namazı bile kıldıklarını tespit etti 
ve zekâtlarını alarak geri döndü. Bu hâdise üzerine Hucurât Sûresi 6. âyet nâzil oldu: “Ey iman edenler, 
herhangi bir fâsık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa gerçeği 
bilmeyerek, birtakım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” Bu âyetiyle Kur’ân, 
fâsıkın getirdiği haberin araştırılmasını emrediyor. Haberin kabulü için haber getirenin doğru olmasını şart 
koşuyor. Âyetin, “güvenilmez kimselerin getirdikleri haberleri, doğruluğunu araştırmadan kabul etmenin 
uygun olmadığı” yönündeki mânası ve hükmü geneldir, her zaman ve mekânda geçerlidir. Sosyal ve hukukî 
hayatın düzenli yürümesi, haksızlık ve huzursuzlukların önüne geçilmesi bakımından çok önemlidir. Hangi 
kanalla gelirse gelsin bütün önemli haberlerin, özellikle haktan sapmış bozuk karakterli ve doğrulukları 
şüpheli olan kimselerin yani fâsıkların getirdikleri haberlerin mutlaka araştırılması gerekir. Her haberin hemen 
tasdik olunmaması ve doğruluğu araştırılmamış haberlere dayanarak insanlar hakkında hüküm verilmemesi 
ve doğru haberlerden uzak olunduğu zaman ise, iyi şahsiyetlerin herhangi bir hususta suçlanmaması hususu 
Müslümanlara emredilmiştir. Eğer Peygamber Efendimiz, gelen haberlerin doğruluğunu araştırmadan bir 
karar verecek olsaydı, suçsuz insanlara karşı bir haksızlık yapmış olacaktı. Aynı şekilde bizler de, bize gelen 
haberi araştırmadan karar verecek olursak, başkalarına büyük haksızlıklar yapmış oluruz ve daha sonra da 
pişman oluruz. İslâm dini, haberin doğruluğunun mutlaka araştırılmasını emretmektedir. Haberin doğruluğu 
ise, kaynağının güvenilirliğine bağlıdır. Kaynak güvenilir, doğru ve dürüst bir kimse ise haber kabul edilir. 
Aksi halde mümkün olduğunca başka kanallardan da araştırılır ve ona göre kabul veya reddedilir. Haberin 
doğruluğunun araştırılması konusunda Resûlullah’ın (s.a.s.) hayatında pek çok örneğe rastlamak mümkündür. 
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Günümüz iletişiminde haberin doğruluğunun araştırılması genel kabul görmüş ilkelerin başında gelir. 
Muhabirin en önemli görevi toplumun olaylardan haberdar edilmesi ve bilgilendirilmesidir. Bu sebeple haber, 
araştırmaya ve incelemeye dayanmalı, haberle ilgili kaynaklara inilmeli, haberde ilgili tarafların görüşlerine 
yer verilmelidir. Bu yapılmadığı takdirde bazı mağduriyetlerin ortaya çıkması ve toplumun eksik veya yanlış 
bilgilendirilmesi kaçınılmazdır. Bazen toplumda doğruluğu kanıtlanmamış, dedikodu mahiyetinde pek çok 
haberler dolaşır. Bu haberler toplumu içten içe kemirir; hatta fertler arasına fitne tohumlarının saçılmasına 
bile sebebiyet verebilir. Tebliğimizde, Kur’an ve Hadislerden istifadeyle haberin kaynağının araştırılması ve 
haberin doğru olması gerektiği üzerinde duracağız. 

Anahtar Kelimeler: Medya, Haber, Haber Kaynağı, Doğruluk, Kur’an, Hadis
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TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞININ KURGULANMASINDA MEDYANIN ROLÜ

Güliz Müge AKPINAR
  

Tarih sahnesindeki buhranlar, kıtlıklar, savaşlar, göçler gibi farklı ekonomik, politik, teknolojik ve sosyal ha-
reketler meydana getirdikleri ortak özellikleriyle farklı zaman diliminde doğanların kuşakları oluşturmalarını 
sağlamaktadır. Kuşaklar; yetişme tarzları ve ortam özellikleriyle çeşitli alanlarda benzer karakterleri sergile-
yen kişilerin var olmasına neden olmaktadır. Sanayi Devrimi sonrası yapılan bilimsel araştırmalar; etkilen-
dikleri sosyo kültürel özelliklere göre kuşakları 1925 – 1945 yılları arasında doğanları kapsayan Sessiz Kuşak 
diğer bir ifadeyle Gelenekselciler; 1946-1964 yılları arasında doğan Baby Boomers (Bebek Patlaması) Kuşa-
ğı, 1965 -1979 yılları arasında doğan X Kuşağı; 1980-1999 yılları arasında doğan Y Kuşağı, 2000’den sonra 
doğan Z Kuşağı ( Yeni Sessiz Kuşak) olarak sınıflandırmıştır. Her kuşağın kendine özgü tutumları ve özellik-
leri vardır. Örneğin; Sessiz Kuşak olarak nitelendirilen dönemde doğanlar; doğdukları dönemde yaşanan bazı 
önemli olaylardan kaynaklanan baskılardan dolayı, risk almaktan kaçınan ve emin olmadıkları konulara karşı 
temkinli davranan insanlardan oluşmaktadır. İkinci Dünya Savaşından sonra doğan nüfus patlaması yaratan 1 
Milyar Bebeğin oluşturduğu Baby Boomers lar; özverili, çok çalışan, pragmatist, uzun saatler boyunca çalış-
maktan keyif alan, yüksek başarı duygusu olan, otoriteye bağlı, yüz yüze iletişimden keyif alan ve geleneksel 
iletişime yatkın özelliği taşımaktadırlar. 1965-1979 yılları arasında doğan ve X olarak adlandırılan kuşak top-
lumsal sorunlara karşı duyarlıdır. Bir önceki kuşak kadar olmasa da iş motivasyonları yüksektir. Değişime 
ayak uydurma, iş ortamında esneklik, otonomiyi tercih etme özellikleriyle dikkat çeken bir kuşaktır. Bu ku-
şakta doğanların çalışma hayatına yönelik en önemli özellikleri yaşamak için çalışmak anlayışına sahip olma-
larıdır. 1980-1999 yılları arasında doğan ve Gen Me, Gen Y, Milenyum, NGen, İ Gen ve Y kuşağı olarak ad-
landırılan dönemde doğanlar teknolojiye olan yatkınlıkları; aynı anda birden çok işi yapabilmeleri, tüketime 
olan yatkınlıkları, yaratıcılıkları, ilişkilere getirdikleri yeni boyutlarla dikkat çekmektedirler. Eğitim seviyesi 
yüksek, teknoloji bağımlısı, aynı anda birçok şeyi yapabilen, iş değiştirme alışkanlıkları yüksek; yaşamak için 
çalışma ideolojisini benimseyen bir kuşak olarak kabul edilmektedirler. Otoriteyi reddeden, narsist, uzun ça-
lışmalar sonuncunda başarıya ulaşmak yerine, paraya ve kariyere hemen sahip olma; geleceklerini, kariyerle-
rini, mesleki gelişimlerini kendi kendilerine planlama eğilimindedirler. Bu neslin en önemli özelliği; Vietnam 
Savaşı sonrasında, çoğunluğu ekonomist (iktisatçı) olan Japonya da dahil olmak üzere dünyanın dört bir ya-
nındaki ülke insanlarının toplu olarak yarattıkları dünyanın ilk global nesli olmalarıdır. Vietnam Savaşı son-
rasında; Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iktisatçılar kontrol edebilecekleri ve dünyadaki birçok uzmanın 
analizleri doğrultusunda yeni bir nesil yaratma fikri olarak Y neslini kurgulamışlardır. Bu neslin tutum ve 
davranışları günümüz ekonomik, siyasi, toplumsal yapısı açısından önemlidir. Bu neslin hayata bakışı tüke-
tim alışkanlıklarından çalışma ilişkilerine kadar birçok şeyi etkilemektedir. Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) açı-
sından belirlenen hedeflerin ve alınan kararların uygulanabilmesi ve ideolojilerin meşrulaştırılabilmesi açısın-
dan medya oldukça önemli bir kuvvettir. Kurgulanan filmler, çekilen diziler, reklamlar, merchandising ler bir 
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yandan küreselleşme olgusunda ÇUŞ ların isteklerine hizmet ederken, diğer yandan da verilen subliminal ve 
propogandasal mesajlarla insanların kitlesel ve gönüllü olarak! Çok Uluslu Şirketlerin misyonlarını gerçek-
leştirmelerine katkı sağlamaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye’de 1975 yılı itibariyle yayınlanmaya başlayan ve 
yayınlandığı yıllarda ülkede ses getiren programlar ele alınacaktır. Programların ele alınma aşamasında Y 
Kuşağının hangi açılardan ve ne şekilde yaratıldığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Başlangıç yılı olarak 
1975 yılının seçilme sebebi; Vietnam Savaşının bu yıl itibatiyle sona ermesi ve Y kuşağı kurgusunun bu dö-
nem itibariyle oluşturulmasıdır. 

 Anahtar Kelimeler: Y Kuşağı, Kuşaklar, Medya, Türkiye 
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TELEVİZYONLARDAKİ GIDA REKLAMLARINDA KADIN İMGESİ

A. Banu HÜLÜR, Arzu KALAFAT ÇAT

Reklam, 21.yüzyılda faaliyet gösteren tüm işletmeler için vazgeçilmez öneme sahip bir iletişim aracıdır. 
Gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak artan rekabet ortamı nedeniyle işletmeler, faaliyet alanları ne olursa 
olsun ürettikleri mal veya hizmeti hedef kitlelerine tanıtmak, özellikleriyle ilgili bilgilendirmek ve satın alma 
davranışına yöneltmek için reklama ihtiyaç duyarlar. İşletmeler açısından bu denli öneme sahip olmasının 
yanında reklamın tüketici ve ekonomi açısından da önemli etkileri bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz 
çağın en önemli kitle iletişim araçlarının başında gelen reklam, yalnızca hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik 
bir farkındalık oluşturmakla ve mal ya da hizmeti satmakla kalmayıp aynı zamanda bir yaşam biçimi de 
sunmaktadır. Kişiler, reklamlar aracılığıyla sunulan ve yerleştirilen mesajlar aracılığıyla satın alacakları şeylerle 
ilgili bilgi sahibi olmanın ötesinde onlara ilişkin pek çok konuda da tutum ve davranış geliştirirler. Bir ürünü 
kullanmakla statü sahibi olmak arasındaki ilişki, bu durumu doğrular. Her ne kadar içinde bulunduğumuz çağda 
hiyerarşik toplum tabakaları, geçmişteki dönemlerdeki gibi görünür ve legal olmasa da içinde bulunduğumuz 
zamanda da görünmez ama belirleyici farklılıkların olduğunu söylemek de yanlış olmaz. Reklam, bu yönüyle 
içinde bulunduğumuz zamanda bireysel, toplumsal ve ekonomik farklılıkları vurgulayan ve besleyen bir işlev 
görmektedir. Günümüzde sürekli gelişen ve yaygınlaşan kitle iletişim aracında çok sayıda ve farklı niteliklerde 
reklamın yer aldığı görülür. Kaynak ve alıcı arasında gerçekleşen iki yönlü, karşılıklı bir süreç olan reklamın 
hedefine ulaşmasında insan imgeleri ve özellikle de kadın imgelerinin yer alması tesadüfî değildir. Modern 
zamanın bir yansıması olarak imgelerin artık orijinallerinden daha başka bir gerçekliği yansıttığı görülmektedir. 
Reklamlarda sunulan hayatın etkileyici ve dinamik görüntüsünün oluşturulmasında; kültürel faktörler, değerler 
ve imgeler, dikkatli bir şekilde kullanılır. Reklamlarda kadınların çokça yer alması ve satın alma davranışında 
daha çok kadınlara odaklanılması da bu çalışmada reklamların kadın imgesi üzerinden çözümlenmesine neden 
olmuştur. Kadınlar tüketimin devamlığında önemli bir rol üstlenirler. Bunun birçok nedeni bulunmakla birlikte 
kadınların evle ilgili rollerinden, doğal eğilimlerinden ve toplumsal cinsiyet rollerinden söz edilebilir. Diğer 
sektörlerdeki işletmeler gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler de, kadın imgesini kullanarak hedef 
kitleye ulaşmaya çalışmaktadır. Bu çalışmada televizyonda yayımlanan gıda reklamlarında kadınların hangi 
toplumsal rol kalıpları içerisinde sunulduğu incelenerek gıdayla ilgili reklam metinlerinde üretilen cinsiyetçi 
söylem kavramları örnekler üzerinden yorumlanmaya çalışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Reklam, Kadın İmgesi, Toplumsal Cinsiyet, Televizyon Reklamları 
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İLETİŞİM BİLİMİNİN KAVRAMSAL ÇATISI ÜZERİNE

Cengiz ANIK, Ayşe Gül SONCU, Ali Murat KIRIK

Hiç kuşkusuz ki, insanın var olduğu her zamanda ve durumda iletişimden söz edebiliriz. İletişim etkinliğinin, 
insanlık tarihi kadar eski olmasına karşılık, iletişim bilimi herhangi bir bilimsel disiplin kadar bile yerleşik 
ve yetkin hale gelmiş değildir. Buna mukabil, iletişimin gerçekleşebilmesi için muhtaç olduğumuz medyatik 
mekanizmalar ve bilhassa medya teknolojileri, akıl almaz bir hızla gelişmektedir. Sosyal paylaşım ağları ve 
mobil iletişim dediğimiz, dijital teknolojiye dayalı medyatik aygıtlar, bugün, birey için neredeyse beslenme 
kadar hayati bir önem kazanmıştır. İlginçtir, pek çok uygulamalı bilimde, eserler, önce prototip olarak tasarlanır, 
sonra üretilir. Binayı inşa etmeden önce, mimar taslağını icat eder. Makine mühendisliği tarafından da aletler 
tasarlandıktan sonra seri imalata konu olur. Sözgelimi ekonomi, işletme gibi disiplinler de mühendisliklere 
benzer ama sosyoloji, psikoloji gibi bilimler; var olmuş olan bir olgu ya da olayı konu edinir. İletişim hem var 
olmuş olan hem de var edilecek olanı konu edinmesi açısından diğer tüm disiplinlerden ayrılmaktadır. İnsana 
özgü bir etkinlik olan iletişim, her zaman vardı ve var olacaktır. Medyatik mekanizmalar ise tasarlanmaktadır. 
Sesli ve sessiz dilin en önemli parçasını oluşturduğu göstergesel sistem, böyle bir medyatik mekanizmadır. Var 
olmuş olan iletişim etkinliği ile, var edilmiş olan ve var edilmeyi bekleyen medyatik mekanizmaları inceleme 
konusu seçen iletişim biliminin, hangi konuya odaklanacağına dair tereddütleri; yani rotasını net biçimde 
belirleyemiyor olması, konusuna ilişkin bu tereddütleri nedeniyle mazur görülebilir. Zira medya teknolojileri o 
kadar hızlı gelişip değişmektedir ki, iletişim bilimcilerin medya teknolojilerini tasarlayan uygulamacılara ayak 
uydurmaları neredeyse imkansızdır. Medya teknolojileri ile ilgili uygulayıcılar, açıkçası, iletişim bilimcileri 
pek umursamamaktadır. Ama onların tasarladığı aygıtların neden olduğu sosyolojik, psikolojik veya ekonomik 
sonuçların yol açtığı vak’a ve vakıalar, elbette, iletişim bilimcilerin inceleme parametreleri olarak sıralarını 
beklemektedir. Belki de bu yüzden olmalıdır ki, iletişim aracı olan medyatik mekanizmalar, daha doğrusu, 
sesli ve sessiz dil kadar neredeyse önem kazanan ve başlı başına birer göstergesel sistem haline gelmiş olan 
iletişim aygıtları, iletişimin kendisinden daha fazla, iletişim biliminin inceleme parametresi haline gelmiştir. 
Her insanın bir başka insanla, muhakkak bir ilişkisi vardır ve olmak zorundadır. İletişim bilimini çerçeveleyen, 
onun kapsam ve sınırlarını tayin ve takdir eden bu aksiyom (apaçıklığı nedeniyle başkaca bir kanıta ihtiyaç 
duyulmadan peşinen kabul edilen ve inkarı mümkün olmayan ilke), iki sonuç ihtiva etmektedir: Birinci sonuç: 
Diğer hiçbir varlık için söz konusu olmayan, iki insan arasındaki ilişki ya bir iletişim ilişkisi ya da etkileşim 
(interaction) ilişkisi olarak tezahür eder. İkinci sonuç: Her insan ilişkisi zorunlu olarak medyatik mekanizma 
aracılığı ile gerçekleştirilmek zorundadır ve bu zorunluluk sadece insan varlığı için geçerlidir. Demek ki 
elimizde; ne olduğunu net olarak anlamamız gereken dört kavram bulunmaktadır: (1)ilişki, (2)etkileşim, (3) 
iletişim ve (4)medyatik mekanizma. Bu bildiride, iletişim biliminin kavramları ve mantığı ile konularına, piyon 
niteliği arz edecek düzeyde, belirlilik kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu tanımlama ve sınıflandırma çabasının, 
iletişim fakültelerinde tedris edilen lisansüstü programlara ne kadar uygun düştüğü, bir kaç örnek üzerinde 
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gözlemlenecektir. İletişim biliminin bölümlerine, anabilim dalları ve bilim dallarına ilişkin olarak, tedrisatta 
nelerin eksik olduğuna dair fikir edinilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak, bu belirleme çabaları çoğaldıkça ve 
çeşitlendikçe; belki de, iletişim fakültelerindeki lisans üstü programlar sayesinde, iletişim biliminin disipliner 
bir alan olarak yerleşik, yeterli ve yetkin hale gelmesine katkı sağlanmasının önü açılmış olacak, buna yönelik 
akademik eser üretilmesine katkı sağlama imkanı doğacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilim, İletişim, İnsan, Akademi, Eser, Kavram, İlişki
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CEMİL FİLMİNDEN AV MEVSİMİ’NE TÜRK SİNEMASINDA POLİSİYE FİLMLERDE  
DEĞER TEMSİLİ

  
Dilek TAKIMCI, Olcay HOLAT

Polisiye filmin başlangıcından günümüze kadar olan değişimi, sadece türsel bir değişim değil, toplumsal de-
ğerler bağlamında da bir farklılaşmayı göstermektedir. Polisiye film türünde, izleyiciye aktarılan şiddet ey-
lemleri ile suçlu davranışının sunum biçimi, suç işleme davranışı ile medya arasındaki ilişki sorununu ön pla-
na çıkarmıştır. Bu bağlamda polisiye türü, toplumların suç ve suçlu profillerini de yansıtmaktadır. Çalışmada 
Türk sinemasında polisiye filmlerin toplumsal koşullara göre hangi değerleri temsil ettiği, hangilerini öne çı-
karıp belirginleştirdiği ya da hangilerini geri planda sunup önemsizleştirdiği tespit edilmektedir. Araştırmada 
nitel içerikli bir değer analizi yapılmaktadır. Araştırmanın evrenini Türk sinemasındaki iki polisiye film ör-
neklemi Cemil (Melih Gülgen, 1975) ve Av Mevsimi (Yavuz Turgul, 2010) oluşturmaktadır. Örneklem olarak 
seçilen polisiye filmlerde tipikleşmiş dedektif, katil, kurban karakterizasyon üçgeni ekseninde Türk sinema-
sında polisiye filmlerde aktarılan değerlerin dönemlere göre değişimleri tespit edilmektedir. Analiz evrenine 
dâhil olan polisiye filmlerde aktarılan değerleri tespit edebilmek için, Grimm ve Horstmeyer’in (2003) proje-
lendirdikleri Çocuk Televizyonu ve Değer Yeterliliği (Kinderfernsehen und Wertekompetenz) isimli çalışma-
larından uyarlanarak oluşturulan yedi gruplu değerler kataloğu kullanılacaktır: Bu değerler toplumsal yaşamı 
sağlayan değerler (dürüstlük, gerçeği söyleme, empati, arkadaşlık, barış, sevecenlik, özenlilik, dikkatlilik, 
yardımseverlik, nezaket, incelik, kibarlık, iletişim becerileri, ekip çalışması, katılımcılık, hoşgörü, sadakat, 
affedicilik),toplumun devamlılığını güvence altına alan değerler (uyum sağlama, tevazu gösterme, adalet, 
eşitlik, işine bağlılık, temizlik, özdenetim, güven duyma, sorumluluk),hedonist değerler (macera, değişkenlik, 
heyecan, haz alma, zevklenme, güzellik),bireysel gelişim değerleri (özerklik, otoriteden kurtulma, özgürlük, 
bilgi, akıl, yaratıcılık/ fikir zenginliği, kendiliğindenlik, başarı, cesaret, öz saygınlık, kendini 
kanıtlama),hegemonya değerleri ( mücadele, rekabet, egemenlik, güç, saygı, takdir, bağlılık), ulusal değerler 
(millet, devlet, vatan, ordu, cumhuriyet, ulusal marş, ulusal anıtlar, ulusal bayram, bayrak, kahramanlık, dil, 
gelenek ve görenekler), soyut - evrensel değerler (yaşam, hayat, mutluluk, memnunluk, aile, sağlık, aşk, mal, 
mülk, kültür, kültürel bir edinim olarak teknolojik bilgi, tabiat) olarak kategorize edilmiştir. Polisiye anlatı-
sında filmin ana kahramanı olan “dedektif/polis’in” yansıttığı değerler dönemin toplumsal sistemi ve adalet 
mekanizmasının işleyişine yönelik referanslar sunmaktadır. Cemil (1975) filminde, Cemil’in dönemin poltik 
koşullarına göre Amerika karşıtı sol ideolojiye yakın olarak yansıtılması, polis figürünün ideolojik bir özne 
haline gelmesine neden olmuştur. Ayrıca Cemil tıpkı Dirty Harry (1971) filminde olduğu gibi hukuk kuralları 
yerine, kaba güçle suçluları cezalandırmaktadır. Cemil ağırlıklı olarak da ulusal değer özellikleriyle temsil 
edilirken, Av Mevsimi (2010) filminde dönemin küresel neoliberalist politikalarının etkisiyle dedektif/polis 
Ferman karakterinde ulusal değerler kodlanamamıştır. Ferman, Cemil karakterinin aksine, ideolojik özellikle-
ri geri planda kalıcı bir biçimde suçları çözmedeki ustalığı, bilgi ve akıl gibi bireysel gelişim değerlerindeki 
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üstlüğüyle yansıtılmaktadır. Ferman, Cemil karakteri gibi karate yapmak yerine, hukuk devleti kurallarını bi-
lerek, düzenin koruyucusu ve adaletin savunucusu olarak hareket etmektedir. Gerilim ve merak unsurunun ta-
şıyıcısı “katil” karakterler açısından değer temsili sinemada şiddetin sunum biçimi konusunda farkındalık ya-
ratmak açısından önem taşımaktadır. Analizi yapılan filmlerde katil aynı zamanda ekonomik gücü ele geçiren 
olarak devlet içinde de nüfuslu kişi olarak temsil edilmektedir. Bu bağlamda katil karakterlerde bireysel geli-
şim ve hegemonya değerleri baskındır. Her iki filmde kurbanların kadın olması ve katillerinde erkek olması, 
toplumsal cinsiyet bağlamında kadının “kurban” olarak ataerkil sinemada baskın temsilini destekler nitelikte-
dir. Kurban kadınların hedonist ve bireysel gelişim değerlerinde baskın olarak temsil edilen özellikleri, kişisel 
gelişimlerinden kaynaklanmayarak, erkek egemen baskılar sonucunda kadının düştüğü durumdan kaynaklan-
maktadır. Sonuçta incelediğimiz filmlerde toplumsal yaşamı sağlayan ve güvence altına alan değerler polis 
karakteri ekseninde olumlu, hedonist değerler ile bireysel gelişim değerleri kurban ve katil karakteri eksenin-
de olumsuz olarak öne çıkmaktadır. Hegemonya değerleri polis karakteri üzerinden olumlu iken, katil karak-
teri üzerinden olumsuz resmedilmektedir. Ulusal değerler ise sadece Cemil filminde öne çıkmaktadır, Av 
Mevsimi’nde geri planda kalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Değer, Polisye Film, Suç, Kurban, Katil, Polis 
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ÖĞRETİM ELEMANLARININ DERSTE İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRAN VE ENGELLEYEN TU-
TUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Semra GÜVEN

Öğretim ortamında, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasında sözel ve sözel olmayan çok yönlü bir 
iletişim söz konusudur. Sınıf ortamında öğretmenden, uygun iletişim kanallarını kullanarak iletmek istediği 
mesajları öğrencilere iletmesi, onların bu mesajları doğru anlamalarını sağlaması, mesajlarının anlaşılıp 
anlaşılmadığını kontrol etmesi ve öğrencilere uygun geri iletimler vermesi beklenir. Öğretim sürecinden 
beklenen verimin alınabilmesi öncelikle öğretmen - öğrenci arasındaki iletişimin niteliği ve kalitesine 
bağlıdır. Bu konuda öğretmene düşen en önemli rol, öğretmenin sınıf ortamında iletişimi kolaylaştırıcı tutum 
ve davranışlar sergilemesidir. Etkili bir öğretim için öğretmenlerin hangi tutum ve davranışlarının sınıf içi 
iletişimi kolaylaştırdığı, hangilerinin engellediğinin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle bu araştırmada 
öğretmen adaylarının, derste öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişimi kolaylaştırıcı ve engelleyici tutum 
ve davranışlarına ilişkin görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak araştırmada öğretmen 
adaylarına; 1. Öğretim elemanlarının derste öğrencilerle iletişiminde gözlediğiniz iletişimi kolaylaştırıcı 
tutum ve davranışları nelerdir? 2. Öğretim elemanlarının derste öğrencilerle iletişiminde gözlediğiniz iletişimi 
engelleyici tutum ve davranışları nelerdir? soruları yöneltilmiştir. Araştırma, 2015-2016 Eğitim–Öğretim yılı 
Bahar döneminde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinin farklı programlarında (rehberlik ve psikolojik 
danışmanlık, matematik, sınıf öğretmenliği, fizik ve görme engelliler öğretmenliği) öğrenim gören 18 öğretmen 
adayı üzerinde yürütülmüştür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinden oluşan çalışma 
grubunun 13’ü kız, 5’i erkektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veri toplama aracı olarak 
yarı yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmıştır. Görüşmeler araştırmacının üniversitedeki çalışma 
ofisinde ve katılımcıların görüşlerini rahatlıkla belirtebilecekleri bir ortamda gerçekleşmiştir. Katılımcılarla 
görüşmeler yapılırken öncelikle çalışmanın konusu araştırmacı tarafından açıklanmış ve önceden hazırlanmış 
olan görüşme formu çerçevesinde görüşmeler yapılmıştır. Ses kaydına izin veren 15 katılımcıyla yapılan 
görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Ses kaydıyla birlikte görüşmeye ilişkin kısa notlar da alınmıştır. 
Ses kaydına izin vermeyen 3 katılımcıyla yapılan görüşmelerde ise katılımcıların yanıtları araştırmacı 
tarafından not edilmiştir. Görüşmeler ortalama 10 -15 dakika sürmüştür. Araştırmada toplanan veriler, nitel veri 
analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde, öğretmen adaylarının sınıfta öğretim elemanlarının iletişimi kolaylaştırıcı bazı tutum 
ve davranışlarının belirtilme sıklığına göre şunlar olduğu ortaya çıkmıştır: Öğrencilerle göz teması kurma, 
öğrencilere adı ile hitap etme, empati kurabilme, ses tonunun öğrencilerin duyabileceği şekilde olması ve 
sesinin tonunu ayarlama, öğrenciler arasında ayrım yapmama, sevecen ve merhametli olma, daha dinamik 
ve enerjik olma, öğrenci tarafından sorulan sorulara açıklayıcı yanıtlar verme, soru sormayı teşvik etme, 
öğrencilerin cevaplarına ilişkin dönütler verme, öğrencinin cevabı yanlışsa neden yanlış olduğunu açıklama, 
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sınıfa girdiğinde selam verip hal hatır sorma, dersin konusunu güncel konularla ilişkilendirme, öğrenciyi 
motive edici sözler kullanma. Öğretmen adaylarının sınıfta öğretim elemanlarının iletişimi engelleyici bazı 
tutum ve davranışlarının belirtilme sıklığına göre de şunlar olduğu ortaya çıkmıştır: Derslerde öğrencilere 
karşı çok sert davranma, korkutma, yargılama, öğrencileri notla ya da zamansız verdiği ödevlerle tehdit etme, 
her şeyi ben bilirim, ben yaparım tavırlarına girme, kibirli olma, alaycı, aşağılayıcı ve karşısındakini ciddiye 
almayan bir tutum sergileme, otorite sağlamaya yönelik çabalara girme, sürekli kendi konuşup öğrenciye 
söz vermeme, somurtkan ve asık suratlı durma, ders boyunca kendisine ait olan masada oturma ve kendi 
söylediğinin hep doğru olduğunu empoze etmeye çalışma. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının derste öğretim 
elemanlarının öğrencilerle iletişimi kolaylaştırıcı ve engelleyici tutum ve davranışlarına ilişkin görüşlerinin 
incelendiği bu araştırmada; öğretim elemanlarının sınıf ortamında öğrencilerle olan iletişimi kolaylaştıran 
tutum ve davranışları olduğu kadar iletişimi engelleyen tutum ve davranışlarının da gözlendiği sonucuna 
varılmıştır. Bu sonuçlara dayalı olarak öğretim elemanlarının derslerde öğrencilerle daha etkili bir iletişim 
kurmaları için uygun tutum ve davranışlar sergilemeleri ve iletişimi engelleyici davranışlardan uzak durmaları 
gerektiği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Engelleri, Öğretim Elemanı, Sınıf Ortamı 
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KURUMSAL KİMLİK UYGULAMALARININ WEB SİTELERİNE YANSIMASI:  
SİYASAL PARTİLER ÜZERİNE BİR ANALİZ

Yener Lütfü MERT

  
Bir kurumu diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri kurumsal kimliğidir. Kurumsal kimliğin doğru 
aktarılıp aktarılamadığı, hedef kitlede bıraktığı etkiyle ölçülebilmektedir. Geçmişte orduların veya devletlerin 
kendilerini farklı kılmak için oluşturdukları birtakım ayırt edici semboller kullanmasından günümüze gelene 
dek önemli dönüşümler geçiren kurumsal kimlik yapılanması, halkla ilişkiler çalışmalarında önemli bir başlı-
ğı oluşturmaktadır. Önceleri yalnızca kurumun sembol ve simgeleri üzerinde görülen bu çalışmalar, günü-
müzde halkla ilişkiler alanının gelişimiyle profesyonel bir şekilde kurumun birlikteliğini sağlayan, ortak ruhu 
oluşturan davranış ve vizyonu da içine alan bir özelliğe kavuşmuştur. Dolayısıyla kurumun ne olduğu, ne 
yaptığı, ne yapmak istediği, nasıl göründüğü ve kendini nasıl ifade ettiği gibi unsurların tümü bu çalışmalar 
içinde değerlendirilmektedir. Her siyasal partinin ülke yönetimine talip olduğu düşünülürse hedef kitle olarak 
seçmenlerin oy verecekleri, ülke yönetiminde görmek istedikleri partileri seçebilmeleri için partilerle ilgili 
daha kapsamlı bilgilere ihtiyacı vardır. Partilerin iyi bir iletişim süreciyle halkın beklenti ve algısını doğru de-
ğerlendirmeleri ve bunun karşılığında nasıl bir imaj oluşturacaklarına karar vermeleri beklenmektedir. Bu sü-
recin oluşturulabilmesi için kurumsal kimlik oluşumunun doğru konumlanması ve ifade edilebilmesi gerek-
mektedir. Partilerin yaptığı bu çalışmalar geleneksel halkla ilişkiler araçlarından hedef kitleye aktarılabildiği 
gibi son yıllarda hızla yaygınlaşan internet teknolojisini iyi kullanarak daha da geliştirilebilmektedir. Bu bağ-
lamda siyasal partilerin web siteleri iç ve dış hedef kitleye açılan bir kapı olarak görülmektedir. Web siteleri, 
hızlı ve anlık bilgi paylaşımını sağlamasının yanı sıra istenilen geniş kapsamlı bilgiyi içinde barındırması açı-
sından da önemlidir. Kurumsal web sayfaları üzerinde siyasal partiler bir yandan küresel ölçekte seçmen kit-
lesine ulaşabilmekte, diğer yandan kitlelerden gelecek yorum ve önerileri de anında değerlendirmeye alabil-
mektedir. Dolayısıyla siyasal partilerin de özel işletmelerde olduğu gibi dinamik bir web sayfasına sahip ol-
ması ve partinin bu kanaldan açık bir şekilde sunulması zorunlu görünmektedir. Bu çalışma, siyasal partilerin 
kurumsal kimliklerini, web siteleri üzerinden nasıl yansıttıklarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kap-
samda öncelikle kurumsal kimlik kavramının gelişim süreci ile birlikte kurumsal kimliği oluşturan kurumsal 
davranış, kurum kültürü, kurumsal tasarım ve kurumsal iletişim kavramları incelendikten sonra siyasal parti-
lerin web sayfalarında bu işlevleri nasıl yansıttıkları analiz edilmektedir. Analiz için TBMM’de grubu bulu-
nan dört partinin web sayfası incelenerek Türkiye’de siyasal partilerin kurumsal kimlik çalışmalarının nasıl 
yansıtıldığı ortaya konulmaktadır. Bulgular: Kurumsal tasarım açısından bakıldığında siyasal partilerin web 
sitelerinin genel olarak renk, tasarım, haber ve görsellerin konumlandırılması, hareketlilik gibi noktalarda bü-
yük oranda parti kurumsal özelliklerini yansıttığı görülmektedir. Logoya uygun renk ve yazı karakterleri say-
fa düzenine yansıtılmıştır. Ancak AKP ve CHP’de video ve görsel kullanımın zengin olmasına karşın HDP ve 
MHP’de sayfanın daha durağan olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Siyasal partilerde kurumsal kültürün yansıtıl-
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masında hedefler, vizyon, misyon, parti programları, partinin tarihi, kurucu genel başkanlar, seçim beyanna-
meleri ve semboller ön planda tutulmaktadır. Bu bağlamda CHP ve MHP’nin kurucu genel başkan ve tarihe 
yönelik bilgiler verdikleri görülürken diğer partilerde bu yönde bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca belirtilen 
özelliklerin çeşitli elektronik yayınlarla desteklendiği görülmektedir. Seçim dönemi olmamasına karşın seçim 
bildirgelerinin daha önceki seçimler de dahil olmak üzere sayfalarda özellikle verildiği bulgusuna ulaşılmış-
tır. Buna karşılık kurumsal normlar, inançlar, semboller ve ritüeller gibi birçok kurumsal kültür unsurunun 
web sayfalarında yer almadığı gözlenmiştir. Analizde partilerin kurumsal tasarımdan sonra en çok kurumsal 
iletişime önem verdikleri görülmektedir. Nitekim tüm partiler genel kitleye yönelik haberler dışında sosyal 
medya ağlarına ilişkin linkleri ya ana sayfada vermekte ya da twitter ve youtube gibi uygulamaları doğrudan 
ana sayfa üzerinde gerçekleştirdikleri paylaşımlarla sunmaktadırlar. AKP; AKİM, çağrı merkezi gibi uygula-
malarla genel hedef kitleye ulaşma çabası verirken iç hedef kitle için AKBİS ve e-posta sistemini kullanmak-
tadır. CHP bir yandan haber sayfaları ve genel kitleye açık mesaj alanı oluştururken, chp.net uygulamasıyla iç 
hedef kitleye ulaşmakta hatta bu sistem üzerinden üyelerinden geribildirim almayı amaçlamaktadır. Çağrı 
merkezi uygulaması MHP’de de yer almakta, ancak HDP’de bulunmamaktadır. Genel olarak bakıldığında 
partilerin bu araçlar üzerinden hedef kitleyle iletişim kurmak için farklı yollar kullandıkları görülmektedir. 
Kurumsal davranışlar açısından partilere bakıldığında bu yönde yeterli çalışmanın yapılmadığı bulgulanmış-
tır. AKP ve CHP’nin kurumsal davranış tarzlarını çevreye duyarlılık, parti üyelerinin çeşitli sosyal etkinlikle-
re katılması ve bilgilendirmenin zamanında yapılması olarak görmek mümkündür. Buna karşılık HDP’nin 
kurumsal davranış tarzını ifade eden ipuçlarının özellikle parti programında vurgulandığı, ayrıca ana sayfada 
kullanılan haberlerde davranış tarzına ilişkin diğer üç partiden farklı bir dille sembolize edilen bir yaklaşımın 
sergilendiği bulgulanmıştır. MHP’nin kurumsal davranış tarzını engellilerle ilgili kurulan merkez ve özellikle 
parti programı üzerinden verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür, Kurumsal Tasarım, Kurumsal İletişim, Kurumsal 
Davranış, Siyasal Partiler 



118

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞİŞEN EĞLENCE ANLAYIŞI VE MEDYA

Büşra KAYA

Modern toplumun bir kitle toplumu olarak görülmesinden itibaren kültürle enformasyonun iç içe geçmesi, 
kültürün bir endüstri, medyanın da bu endüstrinin temel aracı olarak kabul edilmesiyle, medya ve kültür 
neyin nasıl algılanacağının ortak adı haline gelmiş ve toplumlar üzerinde genel bir yaşam biçimi oluşturmaya 
başlamıştır. Ne var ki, bu genel düşünme ve yaşama biçimleri kendiliğinden oluşmamakta, tam tersine her 
olgunun değişim (tüketim) değeri ölçüsünde konumlandırıldığı ve niceliklerin egemen kılındığı kültür/bilinç 
endüstrisi içinde gerçekleşmektedir. Bu durum öyle bir hal almıştır ki, bilinç endüstrisi tarafından işlenmedikçe 
ve medyanın kendine özgü formatlarına aktarılmadıkça artık hiçbir şey günümüz insanı için kayda değer bir 
önem taşımamaktadır. Kitle iletişim araçları aracılığıyla ortaya çıkan kültür endüstrisi, yeni kültürel kodlar/
değerler yaratarak, toplumların yaşayış ve algılayış biçimlerini de dönüştürmektedir. Kültür endüstrisi, 
bireylerin konuşma biçimlerinden giyim tarzlarına, dinledikleri müzik türünden eğlence biçimlerine kadar 
hayatın her alanına etki edecek biçimde kitlelere sunulmaktadır. Küreselleşen dünya düzeninde yeryüzünün 
farklı bölgelerinde yaşayan insanlar, aynı filmleri izlemeye, aynı müzikleri dinlemeye, aynı tarzda giyinmeye, 
aynı biçimde eğlenmeye başlamışlardır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, kültür endüstrisinin toplumlar 
üzerinde etkisini en fazla hissettirdiği alanın ‘eğlence biçimleri’ olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır. 
Çalışmada, Türk kültüründe eğlence anlayışının tarihsel süreç içerisinde geçirmiş olduğu değişime yer vererek, 
kitle iletişim araçlarının bu değişim üzerindeki etkisi ve bu etkinin boyutu ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Geçmiş dönemde Türk toplumunda yer alan ve kültürel birikime katkı sağlayan çeşitli oyunlar, festivaller, 
kalabalık ve uzun sohbetler yerini, gerçeklikten uzak bir eğlence anlayışına bırakmıştır. Günümüz Türk 
toplumu artık sanal eğlence kalıpları ile yaşamakta ve bunun sonucu olarak büyük oranda yalnızlaşmaktadır. 
Ayrıca, iyi bir yaşamın özü ya da tek ölçütü olarak görülmeye başlanan ‘tüketim olgusu’ da, bu yalnızlaşmaya 
katkı sağlayarak, gündelik yaşamda haz ve zevk merkezli bir hayat tarzı oluşturmaktadır. Çalışmanın temelini 
oluşturan kültür endüstrisi kavramının mucitleri Adorno ve Horkheimer’a göre, değişik tüketim kalıplarına hitap 
eden, aynı malın farklı biçimlerde ve farklı fiyatlarla pazarlanması gibi yöntemlerle ayrımlar genişletilmekte, 
böylece kimse sistemin dışında kalmamaktadır. Artık herkes bütünün bir parçası olmaktadır. Düzen, ‘benim 
gibi düşün ya da yok ol’ demek yerine ‘benim gibi düşünmemekte serbestsin. Yaşamını ve tüm sana ait olanları 
da koruyabilirsin. Ancak o andan itibaren aramızda bir yabancısın’ demektedir. İşte bu noktada, toplumların 
eğlence anlayışları da artık geri dönülemez biçimde etkilenmekte ve değişmektedir. Sözü edilen konulardan 
yola çıkarak, çalışmada geçmişten günümüze Türk kültüründe eğlence biçimleri, kişisel gözlem ve yorumlayıcı 
yaklaşımla incelenecek ve kültür endüstrisi aracılığıyla oluşan sanal eğlence şekillerinin Türk toplumuna olan 
etkileri, elde edilen bulgular doğrultusunda değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür Endüstrisi, Eğlence, Türk toplumu, Medya 
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POPÜLER YERLİ DİZİLERDE MÜZİK KULLANIMI

Ahmet ILGAZ
  

Televizyon rating raporlarına göre “prime time” olarak adlandırılan zaman diliminde yer alan yerli diziler, 
Türk televizyonlarında en çok izlenen programlar olmaktadır. Toplamda her biri 2 saatin üzerinde en popüler 
kanallarda yayında kalan bu dizilerde müziğin oldukça yoğun olarak kullanıldığı görülmektedir. Çalışmada 
bu dizilerdeki müzik kullanımının yoğunluğu incelenerek, bu yoğunluğun diziler üzerindeki etkisinin araştı-
rılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda önce sinemada ve dizilerde müziğin kullanımı üzerine kuram-
sal yaklaşımlar sunularak filmlerde müziğin çeşitli kullanım amaçları incelenmiştir. Ardından popüler yerli 
dizilerindeki müzik kullanımı ile yabancı popüler dizilerdeki müzik kullanımı oransal olarak karşılaştırılarak 
kullanılan müzik yoğunluğu hakkında somut bir veri elde edilmesi sağlanmıştır. Yöntem olarak belirli bir za-
man aralığında en yüksek rating alan 5 yerli dizinin (Karagül, Kurtlar Vadisi, Karadayı, Kaderimin Yazıldığı 
Gün, O Hayat Benim) örnek bölümleri incelenmiş ve bu bölümlerde ne oranda müzik kullanıldığı saptanmış-
tır. Bu dizilerdeki oranların ortalaması alındıktan sonra, aynı yöntemle incelenmiş 5 yabancı popüler dizinin 
(Breaking Bad, Fargo, The Missing, Bron/Broen. Amores Verdaderos) örnek bölümlerinin ortalamasıyla kar-
şılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda Türkiye’deki dizilerde yabancı dizilere kıyasla müziğin çok daha 
uzun süreyle kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Yerli dizilerde ortaya çıkan bu yoğun müzik kullanımının niteliksel 
çeşitleri sıralanarak bunun izleyicide ne gibi etkilere yol açtığı incelenmiştir. Yerli dizilerde izleyiciye aktarıl-
mak istenen duygusal dramatik etkinin müzikle daha da pekiştirilmeye çalışıldığı, bu şekilde dizilerin daha 
vurucu ve etkili olmaları amaçlandığı saptanmıştır. Bu etkinin yanında yabancı örneklerine oranla çok daha 
uzun süren yerli dizilerin bu zaman diliminde izleyicinin ilgisini kaybetmeme çabası da yüksek yoğunlukta 
müzik kullanımının bir diğer nedeni olarak karşımıza çıkmıştır. 2 saatin üzerindeki bu programların müzik 
yoluyla -hatta yer yer video klip tarzı kurgular eklemek suretiyle- dizinin yayın zamanını uzatma amaçlı kul-
lanıldığı görülmüştür. Bazı örneklerde dizinin yayın zamanının adeta müzikle dolgu yaparak uzatıldığı göz-
lenmiştir. Sonuç olarak TV kanallarının rating rekabeti ve uzun dizilerle bütün “prime time” zamanını kapla-
ma çabası yerli dizlere mahsus bir müzik kullanım biçimi ortaya çıkardığı saptanmış, bunun nedenleri de ça-
lışmada ayrıntılı olarak belirtilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Film Müziği, Dizilerde Müzik Kullanımı, Popüler Televizyon 
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YENİ TREND PAZARLAMA AÇISINDAN SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE TÜRKİYE’NİN 
ÖNDE GELEN TV KANALLARININ SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARINI KULLANIMINA YÖNE-

LİK BİR ARAŞTIRMA

Emine KOYUNCU SAYILGAN

İşletmeler açısından ürün ve hizmetlerini hedef kitleye tanıtma, duyurma, satın alma ve kullanmaya yönelik 
harekete geçirme faaliyetleri çok önemlidir. Genelde bunları gerçekleştirmek için pazarlama faaliyetlerinden 
yararlanılır. Böylelikle ürün ve marka farkındalığı ve sadakati oluşturulmaya çalışılır. Marka oluşturma ve 
pazarlama alanında son yıllarda sosyal medya kullanımının artması ve etkisinin görülmesi işletmeleri de bu 
alana yöneltmiştir. Özellikle tanıtım, içerik paylaşımı, tutundurma, geri bildirimleri anlık olarak görebilme, 
etkileşim, hız, düşük maliyet, yüksek etki, ölçümleme gibi pozitif özelliklerinden dolayı sosyal medya 
işletmelerin yeni trend pazarlama kanalı olmuştur. Hatta gücü etkisinden kaynaklanan sosyal paylaşım 
ağları, birçok işletme için vazgeçilmez hale gelmiştir. Medya sektörünün bilgi, eğlence, haber üreten öncü 
işletmelerinden televizyon kanalları da sosyal paylaşım ağlarına uzak kalamamıştır. Televizyon kanallarının 
aynı zamanda birer işletme olduğu düşünüldüğünde diğer tüm sektörlerdeki işletmeler gibi TV kanalları 
ürettikleri içerik, mesaj, bilgi, eğlence ve haberi hedef kitleye tanıtma, duyurma ve izlemelerini sağlamada diğer 
pazarlama araçları yanında sosyal paylaşım ağlarını da kullandıkları görülmektedir. Tüm pazarlama çalışmaları 
karşılığında televizyon kanalları için başarının göstergesi alınan reytinglerdir. Gün bazında açıklanan reyting 
ölçümlerinde herhangi bir kanalın tüm gün yayınlanan programlar içinde ilk on sıralamasına kaç programının 
girdiği kanallar açısından önemlidir. Ama daha önemlisi gün birincisi olup olmadıklarıdır. Bu çalışmada şubat 
ayında en çok gün birinciliği alandan en aza doğru tüm kanalların yeni trend pazarlama kanalı olan sosyal 
paylaşım ağlarını kullanım yoğunluklarını incelemek amaçlanmıştır. Şubat ayında gün birincilikleri bulunan 
TV kanallarının kullandıkları sosyal medya hesapları incelenerek sosyal medya platformlarına katılım ve 
aktiviteleri incelenmiştir. Bu incelemede beğeni, takipçi sayısı, yorum, paylaşım gibi kriterler değerlendirmeye 
alınmıştır. Böylelikle geleneksel bir medya birimi olan televizyon kanallarının sosyal paylaşım ağlarını ne 
sıklıkta, ne kadar kullandıkları ve kullanım biçimleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Paylaşım Ağları, Pazarlama, Yeni Trend Pazarlama 
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maNga, “DÜNYANIN SONUNA DOĞMUŞUM” ŞARKISININ ELEŞTİREL TEORİ  
BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Nesli Tuğban YABAN
 
 
Aydınlanma, 18. yüzyıla damgasını vurmuş bir düşün ve eylemdir. 18. yüzyıl dine, özellikle de Hristiyanlığa 
karşı radikal eleştirilerin yapılığı, kilisenin/dinsel erkin ve her şeyin “deneyin rehberliğindeki aklın” süzge-
cinden geçirildiği, kısacası var olan politik sistemin ve dinsel kanılar yoğunluklu yapılanmaların sorgulandığı 
bir yüzyıldır (Copleston’dan aktaran Kızılçelik, 2008: 127). Ancak aydınlanma, zaman içinde kapitalizm ve 
ona hizmet eden söylemleri yaygınlaştırmak için kullanılan teknolojinin ve hızla yaygınlaşan kitle iletişim 
araçlarının baskısı altına girmiş ve kendisini savunduğu aklın aracı haline geldiği bir ortamda bulmuştur. 
1920’lerin başında Almanya’da bir grup entelektüel tarafından kurulan Toplumsal Araştırma Enstitüsü de tam 
bu ortamda kurulmuş olan Marksist tabanlı sosyo-tarihsel bir düşünce akımıdır. Sonraları Frankfurt Okulu 
(Eleştirel Teori) olarak anılacak olan grup, farklı ilgi alanları olan düşünürlerden oluştuğu için farklı alanlar-
dan yaklaşım ve eleştirilerin de üretildiği bir okul olmuştur. Smith (2005)’e göre, okulun üyeleri, değerden 
bağımsız toplumsal araştırma fikrine güçlü bir şekilde saldırmış ve “eleştirel akıl”dan yoksun amaçsız uygu-
lamalar olarak gördükleri pozitivist analizleri eleştirmişlerdir. Özellikle tüketim, teknolojinin yaşam üzerin-
deki etkisi ve popüler kültür konuları üzerinde duran Frankfurt Okulu, popüler kültürün ve buna bağlı olarak 
egemen olması istenen söylemin yeniden üretiminde etkili olan unsurları Marksist çerçevede ele almışlardır. 
Frankfurt Okulu’nun modern toplumlardaki kültür, ideoloji ve kitle iletişim araçlarına ilişkin kültür odaklı bu 
çözümlemeleri, kültür endüstrisi olarak ele alınmıştır. “Kültür Endüstrisi” kavramı ilk kez Adorno ve 
Horkheimer’ın “Aydınlanmanın Diyalektiği” adlı çalışmasında yer almış, önceleri kitle kültürü olarak ele alı-
nan kavram sonraları toplumun kendi rızası ile ürettiği kültür olarak anlaşılabileceği için kültür endüstrisi 
olarak değiştirilmiştir. Kültür endüstrisi, kapitalizmin yeniden üretiminde büyük rolü olan ve insanları akıl-
sızlığa, sorgulamadan yaşamaya yöneten yapıdadır. Bu durumu insanlara fark ettirmeden ve meşru bir biçim-
de sunan kültür endüstrisi, gerçek dışı bir dünyayı insanlara gerçek gibi sunarak onları tatmin eder. Bu neden-
le düşünmekten yoksun sığ insanlar yaratan bir üretim tesisi niteliğindedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 
ünlü müzik gruplarından maNga’nın 2009 yılında çıkarmış olduğu Şehr-i Hüzün adlı albümünde yer alan 
“Dünyanın Sonuna Doğmuşum” adlı şarkısının Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) – Kültür Endüstrisi bağla-
mında söylem analizini yapmak ve şarkının video klibi ile birlikte anlam boyutunu irdeleyerek yorumlamak-
tır. Bu çalışmada maNga grubunun seçilmesinin sebebi, grubun gerek Türkiye’de gerekse dünyada kısa süre 
içerisinde çok sayıda başarıya imza atmış, müzikalitesini ispat etmiş bir müzik grubu olmasıdır. Dünyanın 
Sonuna Doğmuşum adlı şarkının seçilme sebebi ise, gerek şarkının sözleri gerekse video klibinin günümüz 
pasif bireyini yani Frankfurt Okulu’nun deyişiyle “tek boyutlu insan”ını ve onun yaşam pratiklerini yansıt-
masıdır. Çalışma kapsamında, Frankfurt Okulu (Eleştirel Teori) ve Kültür Endüstrisi konularında kısaca bilgi 
verilerek, maNga grubuna ait “Dünyanın Sonuna Doğmuşum” adlı şarkının söylem analizi yapılacaktır. 
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Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi’nin eleştirel söylemi, Dünyanın Sonuna Doğmuşum şarkısının anlam 
boyutuyla ele alınması yöntemiyle örtüştürülecektir. Bu noktada şarkıya eşlik eden video klip de aynı anlam 
bütünlüğünü sağlamaya yönelmiş olduğu için değerlendirme kapsamına alınacaktır. Çalışmada ele alınan şar-
kı ve klip, kültür endüstrisinin sözünü ettiği sığlığın, gerçek dışılığın ve insanların şuursuzca tüketim çılgınlı-
ğının bir parçası oluşunun altını çizmektedir. Şarkı sözleri günümüz yaşam tarzını, özellikle gençleri vurgula-
yarak ortaya koymakta ve kapitalist sistemin ve yarattığı yaşam tarzının üretimi olan kültür endüstrisinin ham 
maddelerine nasıl dönüştüğümüzü işaret etmektedir. Sonuç olarak, maNga grubuna ait Dünyanın Sonuna 
Doğmuşum şarkısı Frankfurt Okulu’nun (Eleştirel Teori), “kültür endüstrisi” kavramına tam olarak uymakta-
dır. Gerek sözleri gerek klip görüntüleriyle post-modern toplum insanını ve yaşamını gösteren şarkı, adeta 
Baudrillard (1997)’ın “kültür artık kalıcı olmak için üretilmez” sözünü doğrular niteliktedir. Medyanın etkile-
ri toplum düzeyinde ve uzun dönemde etkili olur, ayrıca aşılamayla değil, seçiciliği etkisizleştirerek ya da kı-
sıtlı bir tercih bütününe taşıyarak etki eder (Maigret, 2011: 254). Bu bağlamda baktığımızda, günümüzde kitle 
iletişim araçlarının, modern toplum yaratmak adına, bireyi etkisiz ve edilgen bir konuma getiren, araçlara ve 
metalara rasyonellik kazandıran unsurlarla donatılmış olduklarını görürüz. Aslında kitle iletişim araçlarının 
aracılık ettiği şey, okunabilir ve okunması gereken dünya fikri ve ideolojisidir. Ancak popüler kültürle biçim-
lenen ve tüketim kültürünün egemenliğini meşrulaştıran yapıdaki kitle iletişim araçlarının etkisiyle toplum, 
bireyler ve basmakalıp yaşam biçimi, insana gerçekten dünyanın sonuna doğduğu hissiyatını yaşatmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori, Manga Grubu, Şarkı, Klip  
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FUTBOL HAKEMLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME TERCİHLERİ İLE İLETİ-
ŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Ali Gürel GÖKSEL, Adem PALA, Çağdaş CAZ

Çalışmanın amacı; futbol hakemlerinin boş zamanlarını değerlendirmeleri ile iletişim becerileri arasındaki 
ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya İstanbul, Muğla ve Bursa’da faal futbol hakemliği yapan yaş ortalamaları 
25,59 ± 5,49 olan 34’ü kadın, 164’ü erkek toplam 198 futbol hakemi gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama 
aracı olarak; Binarbaşı (2006) tarafından geliştirilen “Boş Zaman Değerlendirme Ölçeği” ve Korkut (1996) 
tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirliği yapılmış “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ) 
kullanılmıştır. Verilerin analizi için betimsel istatistik yöntemler, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), 
Tukey çoklu karşılaştırma testi, regresyon analizi ve Pearson Correlation testleri kullanılmıştır. Araştırmanın 
sonucunda; futbol hakemlerinin boş zaman etkinliklere katılımlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunurken (p<0,05), iletişim becerileri için cinsiyete göre anlamlı farklık bulunamamıştır (p<0,05). 
Hakemlerin boş zaman etkinliklerine katılımlarında bulundukları klasman için istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Boş Zaman Değerlendirme Ölçeği ve İletişim Becerilerini Değerlendirme 
Ölçeği arasında pozitif ve 0,342 kuvvetinde bir ilişki olduğu görülmektedir. Regresyon analiz sonuçları 
incelendiğinde, futbol hakemlerinin katıldıkları boş zaman etkinliklerinin iletişim becerilerini orta seviyede 
açıkladığı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Boş Zaman, Futbol, Hakem
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TÜRK MELODRAM FİLMLERİNDE BİREY TEMSİLİ: KINALI YAPINCAK

Rıfat BECERİKLİ, Dilek TAKIMCI

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu andan itibaren bir modernleşme projesi içinde olur. Bu açıdan Cumhuriyet’in 
temel hedefinin Türkiye toplumunda modern bireyi yaratmak olduğu söylenebilir. Çalışmada 50’li ve 60’lı 
yıllar Cumhuriyet’in modernleşme projelerinin ekonomik ve teknolojik olarak ivme kazanmaya başladığı yıl-
lar olmasının yanı sıra, Türk sinemasında melodram türünün en çok üretildiği yıllar olmuştur. Çalışmada top-
lumsal değişim ve dönüşüm sürecinde modernleşme açısından bireyin melodram filmlerindeki temsili analiz 
edilecektir. Türk Sinemasında bir döneme (1960-1980) damgasını vurmuş ve hala da anlatı kalıplarının günü-
müz filmlerinde de kullanıldığı melodram filmlerindeki birey temsili Orhan Aksoy’un Kınalı Yapıncak (1968) 
filmi örneklem olarak seçilerek ortaya konmaya çalışılacaktır. Melodram anlatı kalıplarının hemen hemen tü-
münü bünyesinde temsil eden Kınalı Yapıncak filminde modernleşmenin göstergeleri olarak birey olgusunun 
gelişimini etkileyen toplumsal süreçler, sosyo-ekonomik ilişkiler (kent, bürokratik kurumlar, bilim ve tekno-
loji), toplumsal cinsiyet, eğitim-inanç-geleneksel değerler, kişilerarası ilişkiler başlıkları altında dört katego-
ride analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Birey, Melodram  
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SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARINDA KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI: 
Afganistan 2014 Seçim Kampanyası Örnek Olay İncelemesi

Nuray YILMAZ SERT, Fraidun ANİQ, Esra Nur NACIR

Siyasal iletişim kampanyaları partilerin özellikle seçim dönemlerinde kendi görüş ve mesajlarını seçmenlere 
aktarabilmek için gerçekleştirdikleri çalışmalardan oluşmaktadır. Genelde seçim sürecini kapsayan geniş bir 
zamana yayılmış ve yüksek bütçe gerektiren çeşitli etkinlikleri içermektedir. Kampanyanın hedef kitlelerle 
buluşturulabilmesi için kitle iletişim araçlarının kullanımı ise bir gerekliliktir. Geleneksel kitle iletişim araçları 
yakın zamana kadar siyasal iletişim kampanyalarının hem araç hem de yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Adaylar halka sesleniş, seçim reklamları, gazete ilanları vs. gibi hem bu araçlar üzerinden etkinlikler 
gerçekleştirmiş hem de mitingler, seçim, esnaf ziyaretleri, geziler vs. gibi etkinliklerin duyurulmasında yine 
bu araçları kullanmışlardır. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte geleneksel mecraların yanı sıra 
yeni kitle iletişim araçlarının da seçim dönemlerinde etkin olarak kullanıldığı görülmektedir. Araştırmalar 
yeni iletişim araçlarının ucuz, hızlı ve interaktif yapısının seçim kampanyalarının başarısı üzerinde olumlu 
anlamda etkisi olduğu yönündedir. Bu çalışma, Afganistan 2014 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında 
geleneksel ve yeni mecraların kullanımını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Afgan halkı gerek 
seçimlerin gerçekleşmesi gerekse halkın seçimlere katılımı konusunda sıkıntılar yaşasa da demokratik 
haklarını kazanmak ve Afganistan’ın demokratikleşmesi yolunda ciddi bir adım atabilmek için büyük bir 
mücadele vermiştir. Sonuçta seçimler halkın yüksek katılımıyla gerçekleşmiştir. Seçim süresince geleneksel 
kitle iletişim araçlarıyla eş zamanlı olarak yeni iletişim araç ve yöntemlerinin kullanılması seçimlere katılımın 
yüksek olmasında en büyük etkenlerden biri olarak görülmektedir. Çalışmada araştırma yöntemi olarak 
alanyazın taramasından yararlanılmıştır. İlk bölümde öncelikle siyasal iletişim kavramı tanımlanmış ve siyasal 
iletişimde kitle iletişim araçlarının kullanımının önemine değinilmiştir. İkinci bölümde çalışmanın örnek olay 
incelemesine temel oluşturması açısından Afganistan yönetim sistemi ve seçim kampanyaları anlatılmıştır. Son 
bölümde Afganistan 2014 seçim kampanyası örnek olay olarak ele alınarak çalışmanın amacı doğrultusunda, 
geleneksel ve yeni iletişim araçlarının kullanımı açısından, incelenmiştir. Afganistan’da ilk demokratik 
seçimler 2004 yılında yapılmıştır. Dolayısıyla Afgan halkı ilk defa bir siyasal iletişim kampanyasıyla karşı 
karşıya kalmıştır. Araştırmanın sonucuna göre 2004 yılında gerçekleşen Afganistan’daki ilk seçimlerde, siyasal 
iletişim ve seçim kampanyaları hakkında pek bir bilgi sahibi olmayan adaylar ve seçmenlerin; kendilerini, 
gelecekle ilgili plan ve hedeflerini anlatmak için kullandıkları araç ve yöntemlerin broşür, billboard kullanımı, 
televizyon ve radyo reklamları, kitapçık, yüz yüze görüşmeler ve mitinglerden ibaret olduğu görülmektedir. 
2009 yıllında gerçekleşen Afganistan’ın ikinci cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday ve seçmenlerin en azından 
geleneksel kitle iletişim araçlarının etkin kullanımı konusunda deneyim kazanmış oldukları, seçim hakkında 
ve kendi vaatleriyle ilgili halkı bilgi bombardımanına tuttukları görülmektedir. 2014 seçimlerinde ise daha 
da bilinçlenerek geleneksel kitle iletişim araçlarının yanı sıra CD’lerden cep telefonlarının kullanımına kadar 
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birçok yeni iletişim aracını seçim kampanyasında başarılı bir şekilde kullanmış oldukları ortaya konulmuştur. 
2014 seçim kampanyası internetin ilk kez kullanılması açısından önem taşımaktadır. Adaylar, geleneksel kitle 
araç ve yöntemlerinden yararlanırken Afgan seçim tarihinde ilk olarak sosyal medya üzerinden özellikle de 
Facebook ve Twitter hesaplarından hedef seçmenlere ulaşmaya ve onların oylarını almaya çalışmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Seçimler, Kampanya, Kitle İletişimi, Afganistan 
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KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK BAĞLAMINDA ÇEVRE FARKINDALIĞI OLUŞTURMA: 
KUMBARA DERGİSİ ÖRNEĞİ

Ali Fikret AYDIN, Tülin ÇAKIR

Toplumsal duyarlılıkların giderek önem kazandığı çağımızda, kurumlar sosyal sorumluluk bağlamında çok 
sayıda faaliyette bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin çoğu kendilerini diğer kurumlardan farklılaştıran uygulama-
lar şeklinde olmaktadır. Kurumlar sosyal sorumluluk politikalarını şekillendirirken genellikle hem kendileri-
nin hem içinde bulunduğu çevrenin sürdürülebilirliğine odaklı bir bakış açısıyla hareket etmektedirler. Birçok 
endüstriyel kurumun çevre üzerinde yarattığı tahribatı azaltmak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırak-
mak amacıyla kurumların çoğu “çevresel farkındalık” yaratmaya yönelik çeşitli kurumsal iletişim araçlarını 
kullanmaktadırlar. Bu araçların bir kısmı basılı, diğer kısmı internet ortamında yer alırken bazıları ise hem 
çevrimiçi hem de basılı olarak hedef kitleye ulaştırılmaktadır. Bu açıdan kullanılan araçlar hedef kitle üzerin-
de çevre ile ilgili farkındalık oluşturmada büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca çevre bilinci oluşturmada hedef 
kitlenin seçimi önem taşımaktadır. Bu yüzden kurumların çocuklara yönelik çalışmaları sürdürülebilir bir 
dünya için kilit bir rol üstlenmektedir. Bu yönüyle araştırma kapsamında incelenen kurumun yayınladığı der-
gi güzel bir örnek teşkil etmektedir. Amaç: Çalışmanın amacı, kurumların sosyal sorumluluk bağlamında çev-
re ile ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik yazılı basını nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmaktır. Kapsam: 
Araştırma, İş Bankası tarafından okul çağındaki çocuklara yönelik yayınlanan Kumbara Dergisi’nin web say-
fasında yer alan tüm sayıları kapsamaktadır. Ancak araştırmada dergilerin “İçindekiler” kısmındaki metinler 
ve resimler analize tabi tutulmamıştır. Yöntem: Araştırmaya konu olan tek bir kurum ve onun çıkardığı tek 
bir yayın olması yüzünden nitel araştırma yöntemlerinden tekli durum deseni kullanılmıştır. Analiz: Tekli du-
rum desenini daha iyi ortaya koyabilmek amacıyla araştırmada metinleri çözümlemede içerik analizinden 
faydalanılmıştır. Bunun için bir inceleme formu oluşturulmuştur. Formda metinleri incelemede Metnin Türü, 
Derginin Konusu, Metnin Konusu, Metnin Başlığındaki Doğrudan Mesaj, Metnin İçeriğindeki Doğrudan Me-
saj Sayısı ve Metnin İçeriğindeki Dolaylı Mesaj Sayısı olarak 6 boyut kullanılarak analiz yapılmıştır. Çevre-
sel farkındalık konusu ise “Küresel Isınma”, “İklim Değişikliği”, “Hayvanları Koruma”, “Ormanları Koru-
ma” ve “Doğayı Koruma” bağlamında 5 tema çerçevesinde incelenmiştir. Metinlerde 3 cümleden fazla olan-
lar paragraf olarak, 3’ten fazla paragraf ise yarım sayfa olarak ele alınmıştır. Formdaki veriler SPSS 17.0’ye 
kodlanarak girilmiş ve betimsel istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırmada, İş 
Bankası’nın web sayfasında yer alan Kumbara Dergisi’nin 22 sayısının bulunduğu ve her sayının farklı bir 
konu başlığı ile çıkarıldığı görülmüştür. Her sayının konu başlığına bakıldığında doğrudan mesaj veren dergi 
sayısı bir tane olup, “İklim Değişikliği” adıyla çıkarıldığı tespit edilmiştir. Derginin üç sayısının hayvanlarla 
ilişkili başlık taşıdığı ve içerilerinde çevre farkındalığı konusunda belirlenen çerçevede metinlerin yer aldığı 
görülmüştür. Bazı dergilerde ise konu başlığı çevre ile ilgili olmadığı halde içerisinde farkındalık oluşturma 
yönünde dolaylı ve az da olsa (bir tane) metin yer alırken; bazılarının başlığının çevre ile ilişkili olduğu halde 
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içerisinde inceleme konusuna ilişkin metin sayısı beklenenden az bulunmuştur. Yayınlanan altı sayıda da ilgi-
li konuda herhangi bir veri bulunamamıştır. Yayınlanan 22 sayıda toplam 51 metin inceleme konusu yapıl-
mıştır. Bunların 19’u (%36.5) Doğayı Koruma, 8’i (%15.4) Küresel Isınma ve 14’ü (%26.9) Hayvanları Ko-
ruma kapsamındadır. İncelenen metinlerin % 30,8’i bilgilendirme notu olarak çoğu paragraf şeklindedir. İn-
celenen metinlerin başlıklarında genellikle dolaylı mesaj aktarımının (%94.2) bulunduğu tespit edilmiştir. 
Ayrıca inceleme esnasında metinlerin şiir ve kitap tanıtımı türünde olanlarının kurum tarafından oluşturulma-
dığı, şiir olarak yer alan metinlerin özellikle çocuklar tarafından gönderildiği görülmüştür. İncelenen derginin 
hedef kitlesi okul çağındaki çocuklar olduğu için çevresel farkındalık noktasında doğrudan mesaj aktarımının 
az çıkmasının temel nedeninin öğrenme boyutuyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda incelenen 
kurumun, okul çağındaki çocukların öğrenme düzeylerindeki farklılıklar sebebiyle daha çok dolaylı mesaj 
yoluyla farkındalık oluşturmaya çalıştığı söylenebilir. Çalışma esnasında çocukların çevresel duyarlılıklarını 
aktarmalarına yönelik farklı bir kurumsal politikanın uygulandığı görülmüştür. Bu politika, derginin her sayı-
sında yer alan “Bahar, doğa ve hayvanlar konularında yapacağınız resim ve çizimleri, çekeceğiniz fotoğrafla-
rı ve yazacağınız şiirleri aşağıdaki adreslerden birine gönderirseniz….” ifadesiyle gelecek nesillerde çevresel 
farkındalık oluşturma yönündeki kurumun sorumluluğunu yansıtmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çevresel Farkındalık, Kurumsal İletişim, Dergi 
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İLETİŞİM, MEDYA VE TEKNOLOJİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE MEDYA OKURYAZARLI-
ĞININ İLETİŞİM MESLEK LİSELERİNDE PROGRAM İSİMLENDİRMESİ İLE İÇERİĞİNİN 

BİÇİMLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

Erkan ÇİÇEK, Ghonche GHOJOGHİ

Toplum içindeki her insan kitle iletişim araçları sayesinde yoğun bir mesaj trafiği ile karşı karşıya kalmaktadır. 
Bu mesajların tamamen yansız ve objektif olduğu söylenemez. Bu yoğun iletişim süreci içerisinde medya 
mesajlarının insanların yaşantısındaki olumlu veya olumsuz yönlendirici etkisinin zamanla arttığı bir gerçek 
olarak kabul edilmektedir. Çocuklar, kitle iletişim araçlarından daha fazla etkilenmekte ve bunların olumsuz 
yönlendirici etkisine daha fazla maruz kalmaktadır. Kitle iletişim araçlarının insan üzerindeki etkisinin fark 
edilmesiyle beraber bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak ve kitle iletişim araçlarının olumsuz yönlendirici 
gücünü azaltmak için dünyada Medya Okuryazarlığı çalışmaları başlamıştır. Türkiye de dünyadaki gelişmeleri 
takip etmekte ve yeni gelişmelere adapte olmaktadır. Çalışmamız; İletişim, medya ve teknoloji bağlamında 
Türkiye’de medya okur yazarlığının İletişim Meslek liselerinde Program isimlendirilmesi ile içeriğinin 
biçimlendirilmesinin incelenmesi konusunu içermektedir. İletişim, medya ve teknoloji bağlamında ana akım 
eleştirel yaklaşımlardan da faydalanılarak Türkiye’de medya okuryazarlığı dersi içeriğinin ayrıntılı incelenmesi 
yapılmıştır. Medya okur yazarlığı dersi İletişim meslek liseleri müfredatı içerisinde ayrı bir ders olmamakla 
birlikte mesleki seçmeli ve zorunlu derslerin içerisinde ünite ve bölüm olarak yer almıştır. Teknoloji ve 
medyanın gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer alması ile gelinen süreçte; birey ve toplumun medyanın 
içerikleri karşısında bilinçlenmesi için örgün yada yaygın bir eğitimden geçmesi bir ihtiyaçtır. Araştırmanın 
Amacı Bu araştırmanın genel amacı, İletişim, medya ve teknoloji bağlamında Medya Okuryazarlığının Dünyada 
Gelişimi ile Türkiye’de medya okur yazarlığının İletişim Meslek liselerinde Program isimlendirilmesi ile 
içeriğinin biçimlendirilmesinin incelenmesidir. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları Bu Araştırma sonuçları 
açısından Medya okuryazarlığının; ortaöğretimde Radyo Televizyon, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümleri müfredatında yer alması, dağılımı, yansıması ve sonuçları açısından incelenmiştir. Araştırmanın 
Yöntemi Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Tarama modeli, var olan bir durumu, 
var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan araştırma yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. (Karasar,2005) 
Karasar’a göre genel tarama modelinde çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel 
bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde 
yapılan tarama düzenlemeleri bulunmaktadır. Bulgular Medya okur yazarlığı açısından İletişim Meslek Lisesi 
müfredatı; Radyo Televizyon, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri ve Gazetecilik Bölümleri adı 
altında çeşitli dallara ayrılarak incelendi. Her dalın kendi içerisinde bir disiplin olduğu düşünüldüğünde birden 
fazla dalın ve bu dallarda okutulan ders disiplinlerinden oluşan Medya Okuryazarlığı dersi elbette disiplinlerin 
birleşiminden oluşmaktadır denilebilir. Bu yargıyı daha da ileri taşıyacak olursak Türkiye de İlköğretim okulları 
2. kademelerinin 6, 7 ve 8 sınıflarında seçmeli ders olarak okutulan Medya Okuryazarlığı dersinin disiplinler 
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arası bir ders olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sektörün ve çağın gereksinimleri doğrultusunda İletişim 
Meslek liselerinde zorunlu ve seçmeli olarak 10. sınıftan 12. sınıfa kadar önerilen ders havuzu içerisinde 
birden fazla meslek dersi bulunmaktadır. Bu Örgün ortaöğretim sonunda mezun olan bir öğrenciden bilinçli bir 
medya tüketicisi olmayı beklemek bir gereksinimdir. Bu eğitim sürecinden geçen bir birey Medya ürünlerini 
okuma ve anlamlandırma konusunda bir disipline sahip olmaktadır. Türkiye de 2003 yılından bu yana üzerinde 
birden fazla çalışma yapılan Medya Okuryazarlık dersi İletişim Meslek Liselerinde zorunlu ya da seçmeli bir 
ders olarak ders havuzunda yer almadığı gibi İlköğretim okullarında da zorunlu bir ders değildir. Günümüzde 
yaşanılan teknoloji karmaşasını okuma adına bir disiplin olan Medya Okuryazarlık dersi ilköğretim okullarının 
ikinci kademelerinde sadece seçmeli bir ders olarak okutulmaktadır. Medya Okuryazarlık Dersinin içeriği 
8 üniteden oluşmaktadır. Bu 8 ünite İletişim Meslek Liselerinde verilen tüm derslerin içerisinde seçilerek 
alınmıştır. Alan Ortak ve Dal derslerinden oluşan Bölümler de Medya Okuryazarlığı dersinin ağırlıklı olarak 
Alan Ortak dersler içerisinde verildiğini söyleyebiliriz. SONUÇ Geleneksel medya ile birlikte yeni medyanın 
artık bireylerin ve toplumun sınırları içerisinde önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Tam da bu noktadan 
hareketle Zamanla gelişen teknolojiyle birlikte, insanlar kendilerini gazete, dergi, radyo gibi sürekli değişen 
çeşitli kitle iletişim araçlarıyla ifade etmeye başlamışlardır. Dünden bugüne kadar gelmiş olan kitle iletişim 
araçlarının kendisine has özelliklerinin neredeyse hepsini bir çatı altında toplayan internet teknolojisi, insanlık 
açısından her anlamda çok büyük önem taşımaktadır. Tüm bu araçlardan gelen mesajların insanlarda yaptığı 
etkiyi doğru okumak için medya okur yazarlığı eğitiminin gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Medya, Okuryazarlık, Eğitim, Program 
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ETKİLİ İLETİŞİM MODELİ: EMPATİ TEMELLİ BİR YAKLAŞIM

Sefa Salih BİLDİRİCİ
 

“Sen ne söylersen söyle, söylediğin, karşındakinin anladığı kadardır.” Mevlana Celaleddin-i Rûmî Bu çalış-
mada, en basit tanımıyla karşılıklı bilgi alışverişi olarak açıklanan iletişimin, istenilen amaca ulaşabilmesi 
için ve uygulanabilir bir model olarak “Etkili İletişim Modeli: Empati Temelli Bir Yaklaşım” açıklanmıştır. 
İletişimin, istenilen düzeyde olması için iletişimin, etkili iletişime dönüştürmek gerekmektedir. Etkili İletişim 
Modeli ile iletişimin, etkili iletişime dönüştürülmesi hedeflenmiştir İletişimi başlatan Kaynağın sahip olması 
nitelikler üzerinde yoğunlaşılan bu çalışmada, Empati, Doğru Solunum, Doğru Telaffuz, Beden Dili ve Mikro 
Beden Dili açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Etkili İletişim, Empati, Doğru Solunum, Doğru Telaffuz, Beden Dili, Mikro 
Beden Dili 
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KÜRESELLEŞME VE MEDYA ARACILIĞIYLA KADIN BEDENİNE MÜDAHALE:  
“COSMOPOLITAN” VE “ELELE” DERGİLERİNİN ANALİZİ

Emine DEMİRAY, Gülsüm ÇALIŞIR

Küreselleşme sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel alanlarda da tek biçimliliği getirmektedir. 
İletişim teknolojisindeki gelişmeler küreselleşmeyi hızlandırmaktadır. Küreselleşmenin görünmez güçlerinin 
dünyanın tüm kadınlarını, ideal ölçülere sahip birer manken-model haline getirmeye çalıştığı ile ilgili 
endişeler gün geçtikçe artmaktadır. Kadınlar da medyada gördükleri bu imajların kendilerini, kız çocuklarını 
artan şekilde belli davranış ve güzellik kalıplarına uymaya zorladığı konusunda korkular taşımaktadır. Ancak 
küreselleşmenin etkisiyle kadınlar, medya aracılığıyla kendilerine sunulan spor, zayıflama, beslenme, diyet 
programları ile yaratılmak istenen tek tip kadın imajına uymak istemeseler de beğenilme arzusuyla kendilerini 
bu sürecin içinde bulurlar. Bununla birlikte tüketim toplumunun birer tüketicisi olurlar ve aynı şeylerden 
hoşlanan, aynı yaşam tarzını benimseyen, yaşamdan aynı beklentilere sahip bireyler konumuna gelirler. 
Amaç daha çok tüketerek, arzulanan ideal kadın olmak için çaba harcamaktır. Kadınların kamusal alanda yer 
almasıyla birlikte, kadınlara yönelik tüketim ürünleri de gelişmiş, kadın dergileri hem onları bilinçlendirmek, 
hem tüketime yönlendirme açısından önemli yayınlar olarak görülmeye başlanmıştır. Ülkemizde de kadınlara 
yönelik yayınların büyük bir kısmı, özellikle kadın dergileri, bilinçlendirme ve kadın sorunlarına çözüm bulma 
işlevinden çok, tüketime yönlendirme işlevini üstlenmektedir. Kadın, artık dergiler için amaç değil, tüketimi 
teşvik edecek olan araçtır. Bu çalışmada, küreselleşmenin bir sonucu olarak, kadın dergilerinde “Sağlık” ana 
başlığı altında yayınlanan yazılarda yer alan spor, zayıflama, beslenme, diyet programları ve önerilen ürünler 
ile yaratılmak istenen kadın imajının belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylece kadın dergileri aracılığı ile kadın 
bedenine yapılan müdahalenin ayrıntılı dökümü çıkarılmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için 63 ülkede 20 dilde 
yayımlanan, dünyanın en çok satan kadın dergisi olma özelliğini yıllardır koruyan “Cosmopolitan” Dergisi ile 
1976’da çıkan ilk sayısı ile Türkiye’nin en köklü kadın dergisi olan “Elele” Dergisi’nin Şubat 2016 tarihinde 
internette yayınlanan siteleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda ana amacın yanında, incelenen dergilerden 
birinin uluslararası bir dergi, diğerinin ulusal bir dergi olması nedeniyle, yaratılmak istenen kadın imajında 
dergiler arasında fark olup olmadığı da belirlenmiştir. Seçilen dergilerdeki yazıları incelemek için içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Çalışma için amaca uygun bir içerik analizi yönergesi oluşturulmuş ve bu yönergeye göre 
dergilerin internet sitelerinde “Sağlık” ana başlığı altında yayınlanan yazılar incelenmiştir. Yazılar öncelikle 
konularına göre ayrılmıştır. Daha sonra da; yazının başlığı, yazıda fotoğraf olup olmadığı, yazıda önerilen 
ürün türü (spor malzemesi, yiyecek, ilaç, kozmetik malzeme vb.), yazının hedef kitlesi (kadın-erkek, genç-
yaşlı, bekâr-evli, çalışan-ev kadını, şişman-zayıf vb.), yazının mesajı temel kriterleri bağlamında incelenmiştir. 
Fotoğrafta ise; fotoğrafta kaç kişi yer aldığı ve yer alan kişilerin cinsiyetleri, giysisi, yaşı, bulundukları mekân 
incelenmiştir. Çalışmada, Cosmopolitan ve Elele dergilerinde “Sağlık” ana başlığı altında yer alan yazıların 
incelenmesi sonucunda; Cosmopolitan dergisinde toplam 13 sayfada 108 yazının “Sağlık&Spor” başlığı adı ile 
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tek başlık altında verildiği görülmüştür. Elele dergisinde ise sağlıkla ilgili; “Diyet&Fitness, Psikoloji, Güncel 
Sağlık, İdeal Kilo, Kalori Hesaplaması” alt başlıkları altında toplam 120 sayfada 1181 ayrı yazının yer aldığı 
belirlenmiştir. Ancak çalışmada dergiler arasında karşılaştırmalı bir değerlendirme yapabilmek için her iki 
dergiden de 100’er yazı alınarak toplam 200 yazı ayrıntılı olarak incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda 
Cosmopolitan dergisinin ilk 12 sayfasında yer alan tüm yazılar incelenirken, Elele dergisinde her başlıktan 
çoktan aza doğru olmak üzere; güncel sağlık alt başlığında ilk 5 sayfada, diyet&fitness alt başlığında ilk 4 
sayfada ve psikoloji alt başlığı altında ilk sayfada yer alan toplam 100 yazı incelenmiştir. Elele dergisinde, her 
sayfada 10 ayrı yazının yer aldığı ve her yazının tek bir fotoğraf ile anlatıldığı görülürken, sayfalar arasında 
yazı sayısı olarak fark bulunmamaktadır. Cosmopolitan dergisinde ise sayfalarda yer alan yazı sayısında 
değişiklik olduğu, bazı sayfalarda 7, bazı sayfalarda 9-10 yazı yer alırken, yazılarda birden fazla fotoğraf 
kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca bu dergide diğerinden farklı olarak fotoğrafta kadın kullanımının daha yaygın 
olduğu ve kadının genellikle dekolte kıyafetlerle sunulduğu belirlenmiştir. Bu açıdan ele alındığında, kadınla 
ilgili olmayan bir yazı içeriğinde bile kadının cinsel obje olarak kullanımı dikkat çekmektedir. Her iki dergide 
de yazının başlığı ile yazının vermek istediği mesaj arasında bir uygunluk olduğu görülürken, yazının hedef 
kitlesinin genellikle hem kadına hem erkeğe yönelik olduğu; ancak sunumunun çoğunlukla kadın fotoğrafı ile 
verildiği saptanmıştır. Önerilen ürünlere bakıldığında da sağlıkla ilgili olarak; yenilmesi uygun yiyeceklerden, 
yapılması gereken egzersizlere, spor ayakkabılara, estetiğe kadar geniş yelpazede bir sunum dikkat çekerken, 
bazen de hiçbir ürünün önerilmediği belirlenmiştir. Tüm veriler değerlendirildiğinde, yazılarda doğrudan 
ilgili olmasa da kadının fotoğraf olarak sıkça kullanıldığı, öneriler uygulandığında istenilen ve özenilen bir 
kadın olmanın mümkün olacağı; yani kadının fiziksel olarak yenilenebileceği mesajı verilmektedir. Sonuç 
olarak yazıların içeriğinde ağırlıklı olarak, güzel, bakımlı, sağlıklı, dikkat çeken bir kadın olmanın püf 
noktalarının verildiği görülmektedir. Özellikle çalışmada incelenen Cosmopolitan dergisinin 63 ülkede 20 
dilde yayımlanan uluslararası bir dergi olması nedeniyle, verilen mesajlarla küreselleşme bağlamında ortak 
bir kadın imajının yer aldığı gözlemlenmektedir. Ancak yazıların birçoğunda verilen bilgilerin, önerilerin alım 
gücü yüksek bir kesime hitap etmesi nedeniyle, Türkiye’de yaşayan pek çok kadının bunları uygulamasının da 
mümkün olamayacağı görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında her iki dergide de yer alan yazılarda önerilenlerin 
uygulanabilmesi için, kadınların belli bir sosyo-ekonomik düzeyin üzerinde olması gerektiği anlaşılmaktadır. 
İncelenen dergilerden birinin ulusal bir kadın dergisi, diğerinin uluslararası bir kadın dergisi olmasına karşın, 
dergiler arasında kadınlara verilen mesajlarda da bir fark görülmemiştir. Küreselleşme ile birlikte bilginin 
olduğu kadar, ürünlerin de sınır tanımadan yer değiştirebildiği dünyada, kadın dergileri aracılığıyla tüketmeleri 
için kadınlara sunulan cazip ürün ve öneriler de aynıdır. Sonuç olarak çalışmada incelenen kadın dergilerinde, 
“Sağlık” ana başlığı altında yayınlanan yazılarda yer alan spor, zayıflama, beslenme, diyet programları ve 
önerilen ürünler ile küreselleşmenin bir sonucu olarak, tüketim toplumunda pazarın en önemli hedefi olan, tek 
tip, aynı ölçülere sahip, aynı şeyleri yapmaktan hoşlanan, kadın imajının yaratılmak istendiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kadın Dergileri, Kadın Sağlığı, Küreselleşme, Medyada Kadın 
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GEÇ KAPİTALİZM: YENİ MEDYA VE UYKUNUN SONU

Aysel YILDIZ
 
 
20. yüzyılın sonlarından itibaren insanlar, enformasyon teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte küresel kapita-
lizmin sürekliliği ve kapsamı içinde giderek daha fazla yer almaktadır. Kapitalizmin asıl amacının tüketimci-
liği artırmak olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üretim süreçlerini iyileştirerek tüketimi küresel ölçekte 
yaygınlaştırmak için yeni iletişim teknolojilerinin sermaye tarafından kullanıldığı görülmektedir. Yeni medya 
araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte toplumda sosyolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda bazı değişim ve 
dönüşümler yaşanmaya başlamıştır. Özel alan ile kamusal alan arasındaki ayrım gittikçe silikleşmeye, iş içi 
zaman ile iş dışı zaman arasındaki fark yok olmaya başlamıştır. Bilgisayar, internet ve cep telefonlarıyla bir-
likte insanlar 7/24 bağlantıda olarak internette uzun saatler geçirmekte böylece uyku için gerekli olan zaman 
giderek yok olmaktadır. Uyku bir dinlenme, rahatlama ve yenilenme zamanıdır. Uyku aynı zamanda kapita-
lizmin karşısında duran sağlam bir kaledir. Ancak dijital teknolojilerle birlikte uyku için ayrılan zaman kapi-
talizmin egemenliği altına girmektedir. Bu bağlamda bu makalede, yeni medya ortamlarının getirdiği değişim 
ve dönüşümler ekonomi politik bakış açısıyla ele alınarak, kapitalizmin her alanda olduğu gibi uyku için ay-
rılan zamanı da nasıl yok ettiği tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Geç Kapitalizm, Yeni Medya, Uyku 
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EŞLER ARASI SORUNLARIN OLUŞUMUNDA İLETİŞİMİN ROLÜ

Yusuf GENÇ

Bu çalışmanın amacı; eşler arası sorunların oluşumunda iletişimin etkisini araştırmaktır. Eşler arasındaki 
iletişimin güçlü olması sorunları henüz oluşmadan önleyecektir. Bu tebliğde sorunlar oluşmadan önce tedbir 
almanın önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur. İletişim hayatın en önemli haberleşme ve etkileşim 
aracıdır. Herhangi bir mesajı olan, başkalarıyla yaşamak isteyen, bir şeyi paylaşma ve başkalarını etkileme/
etkilenme ihtiyacı duyan herkesin doğru ve sağlıklı iletişimi becermek zorundadır. Bireylerin ihtiyaç 
duyduğu bir diğer önemli öğe de ailedir. Sağlıklı bir aile oluşturmanın ve ailede bireylerinin sorunlarını en 
kolay çözmenin yolu iletişimdir. Elbette ki iletişimin nihai hedefi de etkileşimdir. Aile içindeki sorunların 
çoğu iletişim çatışmalarından ya da iletişim eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Araştırmada iletişimin aile 
için önemi, sağlıklı iletişimin sorunları çözmedeki başarısı, iletişim engelleri, önyargılı yaklaşımlar ya da 
iletişimsizliğin yol açtığı sorunlar ve eşlerin karşılıklı görüşmelerinde kullandıkları konuşma dilinin hassasiyeti 
üzerinde durulmuştur. Çalışma nitel verilere dayalı alan araştırması yöntemiyle anket tekniği kullanılarak 
yürütülmüştür. Anket sorularının bir kısmı likert ölçeği ve bir kısmı da serbest soru tipi ile hazırlanmıştır. 
Araştırma Sakarya’da yaşayan 100 evli ve çocuğu olan bireyle sınırlı olup elde edilen verilerden genellemeler 
yapılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin çoğu çekirdek aile, yarıdan fazlası 40 yaş altı, üçte ikisi kadın, 
tamamı evli, %88’i 1-3 çocuğa sahip, yarısı ilkokul, üçte biri lise mezunu, yarısı asgari ücretin üstünde aylık 
gelire sahip, kadınların çoğunluğu ev hanımı, erkekler işçi ve serbest meslek sahibi bir profilden oluşmaktadır. 
Bu bireylerin yarısı evliliklerinden memnun ve iletişimleri iyi, çoğunluğu ailelerine ve %39’u sosyal çevresine 
güvenen, yarıdan fazlası aile çevresine güvenmeyen sosyal ilişki içindedirler. Ailevi sorunlar daha çok eşler 
arasında yaşanmaktadır. Bu sorunların sebepleri çok farklı olabilmektedir. Ancak temel sorun iletişimsizlik ve 
birbirini anlama eşiklerinde oluşan gürültülerdir. Elde edilen bulgular katılımcıların üçte ikisinin aralarında 
sağlıklı bir iletişim olduğunu, beşte biri iletişim sorunu yaşadıklarını, %15’i iletişim kurmakta zorlandıklarını 
ve az bir kısmı da iletişim kurmadıklarını göstermektedir. Eşler arasındaki sorunların nedenleri araştırıldığında 
bireylerin yarıya yakını iletişim problemlerinden kaynaklı sorun yaşadıklarını, bir kısmı ekonomik nedenler 
(%17), bir kısmı kişilik farklılıkları (%17, onda biri psikolojik nedenler ve diğerlerinin de kültürel ve sağlık 
nedenleri ile problem yaşadıkları görülmektedir. Eşler arasındaki iletişim problemlerinin en büyük nedeninin 
birbirlerini dinlememe (%33) olduğu ve bunu birbirini anlayamama izlediği (%18) görülmüştür. Bu veriyi 
birbirlerinin fikirlerine saygı göstermeme (%12) izlemektedir. Birbirini dinlememe iletişim problemlerinin 
başlıca nedenidir. Dinleme başlı başına bir sanattır ve konuşmaya göre daha zor bir iştir. Buna paralel olarak 
sorunların çözümü için katılımcıların dörtte biri hemen konuşmayı, yarıya yakını daha tedbirli davranarak 
sakinleştikten sonra konuşmayı tercih etmektedir. Bu cevap iletişim açısından değerlendirildiğinde sağlıklı 
bir diyalogdan bahsetmek mümkündür. Fakat genel olarak sağlıksız iletişim içeren görmezden gelme, ses 
yükseltip onu bastırma ve hiç konuşmama eğiliminde olanlar %22’lik bir oran teşkil etmektedir. Bu durum 
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katılımcıların beşte birinin sorunlarını çözerken eşleriyle sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını göstermektedir. 
Eşler arasında sağlıklı iletişimi güçlendiren argümanlardan birisi de tahammüldür. Eşlerin birbirlerine tahammül 
gücü azaldığında küçük sorunlar büyür ve iletişim zorlaşır. Katılımcıların %32’si bir hata yaptığında eşinin 
kendisine kızdığını ve sesini yükselttiğini ifade etmiştir. Yarıya yakını konuşarak ve hataları söyleyerek sorunu 
çözdüklerini, diğerleri de sürekli aynı hatayı yaptığını, bir işe yaramadığını veya herhangi bir tepki vermediğini 
ifade etmişlerdir. Araştırma sorularında çapraz cevaplar birleştirildiğinde katılımcıların yarıya yakınının 
eşleriyle iletişim sorunu yaşadıkları görülmektedir. Aile bireyleri eşleriyle yaşanan çatışmaları çoğunlukla 
(%66) uzlaşma ile bir kısmı bırakma (vazgeçme) (%14) ile bir kısmı geri çekilme (%13) ile ve az bir kısmı da 
boyun eğme ile çözmektedir. Sonuç olarak; ailevi sorunların temelinde iletişim çatışmaları, iletişim eksikliği 
ve sorunlarını konuşmama yatmaktadır. Eşler birbirleriyle sorunlarını konuşma cesareti gösteremedikleri ve 
yeterince önlem alamadıkları için küçük sorunlar kısa zamanda büyümekte ve önlem alınamamaktadır. Eşler 
arasındaki bu iletişim sorunları kısa sürede çocuklara yansımakta ve ailevi bağlar zayıflamaktadır. Sorunlar 
oluşmadan önce tedbir almak, evliliğin ilk günlerinden itibaren sağlıklı iletişim kurmak, bunu geliştirmek 
ve konuşmaktan çekinmemek gerekmektedir. Eşlerin birbirlerini anlama eşiklerini iyi ayarlamaları, ben dili 
yerine biz dilini kullanmaları, iletişim çatışmalarına sebebiyet verecek iğneli konuşmalar yerine açık ve net 
konuşmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Aile İçi İletişim, Aile, Aile Sorunları, Eşler Arası İletişim
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TÜRK SİNEMASI VE ULUSAL ALEGORİ: Lütfi Ö. AKAD’IN ANNELER VE KIZLARI FİLMİN-
DE 1960’LAR TÜRK SİYASİ VE TOPLUMSAL HAYATINA DAİR TEZLERE ULAŞMAK

Ali GENÇOĞLU
 

Bu çalışma, Fredric Jameson’un ulusal alegori kavramını göz önünde bulundurarak Lütfi Ö. Akad’ın 1971 ta-
rihli Anneler ve Kızları filmini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Jameson üçüncü dünya yazını üzerine geliştir-
diği tezinde bu alandan gelecek metinlerin zorunlu olarak alegorik olduğunu savunmuştur. Bu metinlerde bi-
reysel olan ile kolektif olan iç içe geçmekte ve metini oluşturanlar bireysel hikayelerle esasen kolektif olanı 
anlatmayı amaçlamaktadırlar. Bu durumun ulusal benliğin oluşması ve bunun birinci dünya karşısındaki ko-
numlanmasının net bir şekilde ortaya konması için elzem olduğu ifade edilmektedir. Bu hususta Jameson 
özellikle bu metinlerin oluşturucusu olan üçüncü dünya entelektüellerinin ulusal benlik ve kimlik ile olan 
bağlarının ve tespitlerinin nispeten sansür mekanizmalarının da zorlamasıyla edebi metinler üzerinden gelişti-
ğini ifade etmektedir. Sinema ise özellikle İtalyan Yeni Gerçekçiliği üzerine Jung’tan hareketle kapsamlı bir 
analize girişmiş olan Coleman’da alegori ve ulusal kimliğin oluşması ilişkisinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu noktada 2. Dünya Savaşı sonrası adeta ruhu bölünmüş, yeknesaklığını yitirmiş İtalyan toplumunun Yeni 
Gerçekçilik akımına dahil olan sinema filmleri vasıtasıyla ulusal kimliğin yeniden tanımlanmasını ve işlen-
mesini sağladıkları ifade edilmektedir. Burada sinema Jameson’un üçüncü dünya metinlerine benzer bir işlev 
görmekte ve entelektüellerin kendi uluslarının kaderleri ile ilgili yaptıkları hesaplaşmaların bir aracı olarak 
belirmektedir. Burada bir yandan ulusalcılığı diğer taraftan da marksizme kadar uzanan bir yelpazeyi içine 
alan eleştirelliği bir arada görebilmek mümkündür. Ulusal alegori ve sinema ilişkisini Türkiye bağlamında ele 
alırsak 1960’lı yıllar bu konuda ufuk açıcı bir sinema olayını bünyesinde barındırmaktadır. Bugün neredeyse 
her yaş grubundan insanın zihnine kazınan ve Gramsci’nin ifadesiyle ulusal-popüler bir veçheye bürünen bir 
çok sosyal kimlik, sosyal tip, kültürel tavır ve mimiklerin tamamına yakını klasik Yeşilçam dönemi olarak 
adlandırılan bu dönem itibariyle oluşmuştur diyebiliriz. 1950’li yıllardan 1970’lerin ortalarına kadar yoğun 
bir şekilde sinema filmi üreten Lütfi Ö. Akad bu dönemin önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Bu çalışmada öncelikle Lütfi Ö. Akad’ın sinema serüveni içerisinde yer alan filmlerin ilerleyişinin kendisinin 
zaten ulusal alegori kavramı içerisinde bir entelektüelin tezlerinin parçaları olduğuna dair bir iddia ortaya 
atılmaktadır. Bu noktada yönetmenin sinemacılar döneminin gerçek şehirleri dekor olarak kullandığı 1950’li 
yılların burjuvalaşan kentli kesimini kadraja alan yaklaşımı 1960’lı yıllarda kent-kır dengesi gözeten filmlerle 
beraber dönemin hem ulusal bütünlüğü hem de bunun bir yönü olarak sol düşünceyi destekleyen tezlerine ya-
kın bir biçimde köyü sorunsallaştıran bir açıya yönelmiş, 1970’li yıllarla beraber yeni sorun alanlarına; yani 
kentte biriken yoksullara, gecekondu mahallelerine doğru ilerlemiştir. Hem filmlerinin yol haritasında hem de 
filmler bünyesinde oluşturduğu karakterlerde dönemin toplumsal ve siyasal tezlerine yönelik göndermelere 
ulaşabileceğimiz Akad sineması, ulusal alegori kavramına paralel bir biçimde kolektif olanı bireysel hikaye-
nin içine yerleştirmiştir. Nitekim bu bağlamda ele alınan 1971 yapımı Anneler ve Kızları filmi de henüz geri-
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de bırakılan 1960’lı yılların kentsel ittifakı içerisindeki burjuva-işçi birlikteliğinden çatışmaya dönüşen ilişki-
sini ve bu ilişkinin esas hedefini oluşturan ulusal beklentileri bireysel hikayeye iliştirmiş ve yönetmenin dö-
neme dair tezlerine paralel bir senaryoya evrilmiştir. Orijinal adı Imitation of Life olan 1959 Hollywood ya-
pımı, ülkemizde Zehirli Hayat ismi ile vizyona giren filmin bir uyarlaması olan Anneler ve Kızları filminde 
yönetmen, esas hikayedeki ırkçılık temasını daha sınıfsal bir perspektifte işleyerek senaryoyu dönemin toplu-
muna dair kendi tezlerine uygun bir biçimde dönüştürmüştür. Sonuç olarak Lütfi Ö. Akad ulusal birliği kur-
mayı hedefleyen bir toplumun sanatsal üretim faaliyeti içinde bulunan bir entelektüeli olarak filmlerinde 
Jameson’un ulusal alegori kavramında öne sürdüğü gibi bireysel olanla kolektif olanı ifade etmektedir. Anne-
ler ve Kızları ise onun daha gölgede kalmış bir filmi olmasına rağmen Türk toplumunun hareketlenen, tansi-
yonu yükselen yıllarında gelişen çatışma biçimine ve taraflarına dair tezlerine yer verdiği karakterlere ve se-
naryoya sahiptir. Böylelikle Akad bu filmde, iki aile özelinde gelişen bireysel hikayelere 1960’lı yıllara dair 
toplumsal tezlerini gizlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Jameson, Ulusal Alegori, Lütfi Ö. Akad, Anneler ve Kızları, 1960’lı Yıllar 
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ERTEM EĞİLMEZ’İN AİLE FİLMLERİ ÇERÇEVESİNDE KENDİNİ TEKRAR ETMENİN  
EKONOMİ POLİTİĞİ

Mustafa Kemal SANCAR

Türk Sinemasında 1950’li yılların başından 1990’a kadar geniş bir zamanı kapsayan Yeşilçam Dönemi, 
yetenekli ve hevesli birkaç sinemacının çabası dışında çoğunlukla birbirini veya başta ABD, Hindistan ve 
Mısır yapımı olmak üzere yabancı filmleri farklı biçimlerde tekrar eden filmlerden meydana gelmektedir. 
Bu dönemde sinemacıları tekrara yönelten unsurlara bakıldığında elde edilen bulguların başında ekonomik 
nedenler yer alır. Anadolu’da film dağıtım tekeli oluşturan bölge işletmecileri, herhangi bir sanatsal kaygıları 
olmayan yerel sermayedarlardı. Bölgede dağıtım yapmanın yanı sıra 2000-3000 kişilik seyirci kapasiteli sinema 
salonlarına sahip olan bu sermayedarlar, ön ödemeler yoluyla kendilerini zarar ettirme ihtimali olmayan filmler 
çekilmesini sağlamışlardır. Zamanla bu ön ödemelerden başka film yapım sermayesi olmayan yapımcılar, 
bölge işletmecilerinin daha önce seyircilerin rağbet gösterdiği filmlerin senaryolarına benzer, belli başlı yıldız 
oyuncuların başrolde olduğu birbirini tekrar eden vasat filmler çekmek zorunda kaldılar. O dönemde Türk 
hukuk sisteminin telif haklarına ilişkin sağlıklı ve ayrıntılı bir yapıya sahip olmaması da özellikle yabancı 
yapımların sıkça tekrarlanmasına neden olmuştur. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1983’te 
düzenlenişine kadar bu durum devam etmiştir. Büyük sinema endüstrilerine sahip ülkelerde çekilen başarılı 
filmlerin konuları, olaylar Türkiye’de geçiyormuş gibi uyarlanarak yeniden seyirci ile buluşmuş, yabancı 
filmlerin müzikleri veya görüntüleri yerli filmlere monte edilmiştir. Bununla birlikte amortisman filmleri 
denen, yıl sonuna doğru daha fazla gider göstererek vergiden düşmek için çekilen ucuz tekrar filmleri de 
çekilmiştir. Özellikle 1970 sonrası Türk sinemasının ekonomik krize girmesine ve kopya filmlere yönelmesine 
neden olan unsurlardan biri seyirci sayısındaki düşüştür. Zira Türk sinemasının o dönemde film çekmek için 
kullanabileceği tek kaynak seyircilerden elde edilen bilet ücretleriydi. Fakat Türk toplumunda bir aile etkinliği 
olarak görülen sinemaya gitme alışkanlığı zamanla köreldi. 1968’de yayına başlayan televizyonun giderek 
yaygınlaşması ve siyasi çatışma ortamı nedeniyle sokakların güvensizleşmesi insanları sinemaya gitmekten 
alıkoydu. 1970’lerin sonlarına doğru yaşanan küresel ekonomik krizlerin Türk ekonomisini zayıflatması da 
seyirciyi sinema yerine daha ucuz bir eğlence olan televizyon izlemeye yöneltmiştir. İzleyicinin azalması 
nedeniyle yaşanan sermaye kaybının üzerine renkli filme geçilmesiyle yaşanan maliyet artışı da eklenince 
kalburüstü film yapmak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Sinemacıları kopya filmlere yönelten bir başka 
unsur ise sansür kurulunun varlığıdır. Yapımcılar, film çekildikten sonra sansürden geçememe ihtimaline 
karşı daha önce sansürden geçmiş garanti konulara yöneldiler. Bu durum orijinal fikirlerin işin başında 
engellenmesine neden olmuştur. Fakat sözü edilen tüm olumsuz koşullara rağmen o dönemde yapımlarının 
üzerinden 40 yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen izlenmeye devam eden başarılı filmler çekilmiştir. 
Çalışmanın kapsamını teşkil eden yapımcı-yönetmen Ertem Eğilmez, o dönemde sözü edilen başarılı filmlere 
imza atmış en önemli sinemacılardan biridir. Dönemin sinema koşulları gereği yılda en az 3-4 film çekmiş 
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olmasına rağmen Hababam Sınıfı serisi, Şekerpare (1983), Sultan (1978), Çöpçüler Kralı (1977) ve Tosun 
Paşa (1976) gibi Türk sinema tarihine geçen filmlere imza atmıştır. Fakat bu çalışmada sadece Eğilmez’in 
yapımcılığını üstlendiği Bizim Aile (1975), Aile Şerefi (1976), Neşeli Günler (1978) ve hem yapımcısı hem de 
yönetmenliğini yaptığı Gülen Gözler (1977) filmleri incelenecektir. Çünkü bu dört film, yukarıda nedenleri ve 
sonuçları sıralanan sinema ortamının en belirgin şekilde açıklayacak örneklerdir. 1975 yılında Sadık Şendil’in 
senaryosunu yazdığı ve Ertem Eğilmez’in yapımcılığını üstlendiği Bizim Aile filmi seyirciler tarafından o 
kadar beğenilir ki, dağıtımcılar derhal aynı filmin bir benzerini isterler. Bunun üzerine 1976 yılında yine Adile 
Naşit’in anne, Münir Özkul’un baba rolünde olduğu bir başka aile filmi olan Aile Şerefi çekilir. Bu filmde 
melodram öğeleri artırılır ve yönetmenlik koltuğu daha tecrübeli bir isime, Orhan Aksoy’a teslim edilir. Bu 
şekilde aynı yapımcı ve senarist kendilerini üç defa tekrar ederler. Bu dört filmin tümü “aile üyelerinin başlarına 
gelen olumsuzluklara rağmen birbirlerine kenetlenmeleri” teması etrafında şekillenmiş, her filmde sabit birkaç 
oyuncuya ek olarak Tarık Akan, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi Arzu Film ekolünden gelen farklı bir yıldız ile 
oyuncu kadrosu çeşitlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ertem Eğilmez, Türk Sineması, Yeşilçam, Tekrar Filmi, Ekonomi Politik, Bizim Aile, 
Aile Şerefi, Gülen Gözler, Neşeli Günler, Sadık Şendil, Orhan Aksoy, Arzu Film, Telif Hakları
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AMBALAJ TASARIMLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM ÖĞELERİNİN SATIN ALMA  
DAVRANIŞINDAKİ ROLÜ: MEYVE SUYU ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ

Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Şevki AKAY, M. Göksel AKPINAR, Mevlüt GÜL

Günümüz dünyasında bilişim ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler görsel ortam ve olanakların gelişmesi-
ni sağlamıştır. Çağımızda insanoğlu daha önce hiç olmadığı kadar çok görsel imgeyle karşılaşmaktadır. Gaze-
te, dergi, televizyon, sinema ve açık hava reklamları gibi nispeten daha eski mecraların yanında artık internet, 
bilgisayar, akıllı telefonlar, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarıyla dünya, görselliğin ege-
menliğindedir. Yapılan pek çok araştırma (Barnard, 2002; Lester, 2000; Mirzoeff, 1999; Parsa, 2004; Sartori, 
2004) toplumsal süreçleri, iletişim, algılama ve anlamlandırma biçimlerini yeniden şekillendiren görsel bir 
çağda yaşadığımızı göstermektedir. Eğitim Psikoloğu Jerome Bruner tarafından yapılan araştırmaya göre in-
sanlar duyduklarının %10’unu, okuduklarının %30’unu, gördüklerinin ise %80’ini hatırlamaktadır (Lester, 
2006). Görsel imgeler uzun süreli hafıza deposuna daha hızlı ve kolayca girmektedir. Çünkü görsel iletişim, 
insan iletişiminin en eski ve en doğal formudur. Görsel iletişimin geçmişi ilkel çağlardaki mağara resimlerine 
dek uzanmaktadır. Bu bağlamda görsellinin ve görsel anlatım biçimlerinin merkezde olduğu bu yeni çağda 
“görsel iletişim tasarımı” oldukça önemli bir konumdadır. Görsel iletişim tasarımı, iletişim sorunlarına görsel 
dili kullanarak çözümler üretmeye dayanan disiplinlerarası bir alandır. Jorge Frascara (2004), görsel iletişim 
tasarımını “yöntem olarak tasarım, amaç olarak iletişim, ortam olarak görsellik” olmak üzere üç temel unsuru 
içeren bir meslek şeklinde tanımlamaktadır. Görsel iletişim tasarımı oldukça geniş uygulama yelpazesi olan 
disiplinlerarası bir alandır. Kurumsal kimlik, tanıtım ve reklam, yayın grafiği, resimleme (illüstrasyon), am-
balaj tasarımı, bilgilendirme tasarımı, yönlendirme tasarımı, sergileme tasarımı, fotoğraf, web tasarımı, ani-
masyon, hareketli görüntüler, oyun tasarımı, 3 boyutlu modelleme, multimedya prodüksiyon gibi pek çok uy-
gulama alanı, görsel iletişim tasarımı kapsamındadır. Bu uygulamalar durağan, hareketli veya etkileşimli ola-
rak tüm dijital iletişim kanallarında, internette, televizyonda ve basılı her türlü ortamda yer almaktadır. Bu 
anlamda çevremiz görsel iletişim tasarımı uygulamalarıyla doludur. Bu anlamda işletmeler yaşam döngülerini 
uzatabilmek adına görsel iletişim tasarımı öğelerinden faydalanmaktadırlar. Çünkü bir işletmenin yaşamını 
sürdürebilmesine sadece mevcut malları yeterli gelmemektedir. Mallar bir yandan hızla yaşlanırken, öteki 
yandan da yeni teknolojik gelişmelerin saldırıları ile değer kaybetmektedirler. Bugünün rekabetini belirleyen 
faktörlerden birisi ise, yeni mal ve hizmetler olarak belirtilmektedir. Bu nedenle pazarda yaşamını sürdürmek 
için bir işletme er ya da geç yeni mallara yönelmek zorundadır (İslamoğlu, 1999). Bir başka deyişle, her işlet-
me, özellikle değişen zevkler, teknolojiler ve rekabet karşısında yeni ürünler geliştirmek durumundadır. Uzun 
süre belirli bir ürünü üretip pazarlamak risklidir. İşletmelerin yeni ürünler geliştirmek için sürekli çaba harca-
maları gerekmektedir (Cemalcılar, 1999). Pazarlama araştırmalarında tüketicilerin satın alma kararına etki 
eden araştırma türlerinden birisi ambalajlama araştırmasıdır. Ambalajlama araştırması, mevcut bir mamulün 
veya pazara yeni çıkarılan bir mamulün ambalajına karşı tüketicinin göstereceği tepkinin araştırılmasıdır ve 
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hiçbir zaman mamulün başarısını garanti etmez. Ancak iyi bir ambalaj mamulün başarı olasılığını arttırmak-
tadır. Ambalajlama araştırması, teknik araştırma ve tüketici değerlemesi olmak üzere ikiye ayrılır. Teknik 
Araştırma, üretim bölümünü ilgilendirir ve ambalajın yapısı ile ilgili bir araştırmadır. Bu araştırma aşamasın-
da çarpma, düşme, basınç direnci ve gaz geçirme gibi testler yapılır. Ambalajlama araştırmasından tüketici 
değerlemesi araştırması ise pazarlama bölümünü ilgilendirir. Bu araştırmanın amacı, renk ve biçim algılama-
sı, markanın tanınması ve psikolojik etkilerin değerlendirilmesi şeklinde açıklanmaktadır (Tokol, 2002). Gıda 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ürünlerin hayat seyrini uzatmak adına ambalaja yönelik görsel iletişim 
öğelerini içeren yeni tasarımlara yönelmektedirler. Amaç: Bu çalışmada, meyve suyu firmalarının pazara sun-
dukları/sunacakları ürünler için tüketicilerin yeni ambalaj tasarımlarına yaklaşımları belirlenmeye çalışılmış-
tır. Yöntem: Araştırmanın temel veri kaynağını hane halkı düzeyindeki yatay kesit verileri oluşturmuştur. Bu 
bağlamda, araştırma alanı için yeter sayıda belirlenen örnek tüketici kitlesi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile 
yapılarak uygulanan anketlerden elde edilen birincil veriler değerlendirmeye alınmıştır. Pazarlama araştırma-
larında uygulamada değişik ana kütle büyüklükleri ve tolerans düzeyleri için belirli güven sınırları ve belirli 
ana kütle varyansı varsayılarak farklı örnek büyüklükleri kullanılmaktadır. Ana kütlenin nitelik itibariyle iki 
gruba bölündüğü durumlarda (bu çalışmada meyve suyu tüketen ve tüketmeyenler) ve ana kütle büyüklüğü-
nün 500.000’den fazla (Antalya merkez ilçe nüfusu: 775.157) olması koşulunda %95 güven sınırları ve 0,25 
(0,5x0,5) varyans için hesaplanan örnek büyüklüğü 384’tür (Kurtuluş, 1998: 236). Araştırma kapsamında ha-
talı anketler olabileceği varsayımıyla toplam 400 adet hanehalkı ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. An-
ketlerin kontrolü sonrasında toplam 389 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Araştırmada hane halklarından 
yüz yüze anket yöntemiyle derlenen orijinal verilerin değerlendirmesi “SPSS 13.0” programında yapılmıştır. 
Bulgular ve Sonuç: Araştırmada, meyve suyu firmalarının pazara sundukları/sunacakları ürünler için tüketici-
lerin yeni ambalaj tasarımlarına yaklaşımlarının belirlenmesi likert ölçeğinde hazırlanan puanlama soruları 
ile belirlenmiştir. Araştırmada, katılımcıların %80’i 1 nolu fotoğraftaki gibi bir ambalaj tasarlanmış olsa bu 
ambalajdaki ürünü satın alabileceğini belirtirken, %52’si 2 nolu ve %74’ü 3 nolu fotoğraftaki gibi ambalajı 
olan ürünü satın alabileceğini belirtmişlerdir. Gelişen teknolojiler günümüzde gıda sektöründe yeni ürün ge-
liştirme sürecinde görsel iletişim uygulamaları için oldukça geniş imkanlar sağlamaktadır. Ürünün kendisini, 
içeriğini vurgulayıcı ambalaj tasarımları müşteri, ürün ve firma arasında bir etkileşim sağlamaktadır. Gıda 
sektöründe yeni ürün geliştirme sürecinde ambalaj tasarımında görsel iletişim öğelerinin kullanılması ürün 
için müşteri bağımlılığı firma için ise müşteri sadakati yaratmada etkili olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Meyve Suyu, Görsel İletişim, Yenilikçi Ambalaj Tasarımı, Tüketici Davranışı 
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SAĞLIKLI TOPLUMUN TEMELİ: İLETİŞİM DİLİ

Mustafa TALAS

Temelinde insan ilişkileri bulunan bir olgu olan iletişim, toplumsal yapı için çok önemlidir. Bağlantı anlamına 
gelen ilişki, toplumda bireyler, gruplar ve sosyal kurumları çalıştıran ve birbirine bağlayan bir faktör olarak 
rol oynamaktadır. Organizmalardaki organlar arası bağlantıyı temin eden kanın işlevi gibi, insanlararası 
ilişki de, toplumsal yapıyı oluşturan alt mekanizmalar arasındaki irtibatı sağlamak işlevine sahip olmaktadır. 
Organizmacı anlayışları geliştiren yapısal işlevselci biliminsanları, organizmalar yerine, sistemleri kullanmaya 
başlamışlardır. Yani, her toplumsal yapı bir toplumsal sistem gibi ele alınmaya başlanmıştır. İster organizmacı 
ister sistemci yaklaşım sergilensin sonuçta bir bütünlükten bahsedilmektedir. Bu bütünün işlevinde problem 
ortaya çıktığında buna toplumsl hastalık adı verilmektedir. Bu toplumsal hastalıkların tespitinde, kan tetkikine 
benzer bir biçimde, toplumsal hastalıkların tespitinde de ilişkilere bakmak gerekmektedir. Eğer ilişkilerde bir 
problem yoksa, o taktirde, toplumsal sistemdeki iletişim de sağlıklı olarak görünecektir. Öncelikle, iletişim dili 
ifadesi kullanıldığında, dil ne demektir sorusu akla gelmektedir. Türkçemizde dil nedir diye sorulduğunda akla 
üç boyutlu bir kavram silsilesi gelmektedir. Bunlardan biri organ olarak dil, ikincisi lisan olarak dil ve üçüncüsü 
ise iletişim dilidir. Organ olarak dil, tad alma duyumuzla bağlantılıdır ve insanın hayvanlarla ortak olabilecek 
yönlerini ifade etmektedir. Konuşulan lisanı demek olan dil de ikinci anlamdaki dili anlatmaktadır. Üçüncüsü 
ise asıl konumuz olan ve sağlıklı iletişim kurmakla anlamlı hale gelen iletişim dilidir. Özellikle, karşımızdaki 
insanın algısıyla bağlantılı olarak, etkisinin söz konusu olabileceği düşünülen iletişim dili, insan hayatında 
önemli bir yere sahiptir. İnsanlara bir sözü söylemekten daha önemli olan şey, o sözün nasıl söylendiğidir. 
Bu hususta “ben dili” ve “sen dili” şeklinde iki türlü yaklaşım biçimi bulunmaktadır. “Sen dili” suçlayıcı, 
yargılayıcı üslubuyla karşısındaki insana iş yaptırma konusunda da sıkıntı yaşanılabilecek bir iletişim dilidir. 
Bunun yanı sıra, muhatabımızı (özellikle çocuklarla muhatap olma durumu için) öğrenilmiş çaresizlik içerisine 
sokabilecek bir yaklaşım biçimi olmaktadır. Buna karşılık, “ben dili”, insanları ikna etmekte daha başarılı 
olunabilinecek bir tarzdır. İnsanlara, olayın içine kendinizi de dahil ederek hitap etmek; daha müşvik, sevecen 
ve insanları anladığımızı ifade etmek her zaman için daha doğru bir yol olarak dikkat çekmektedir. Karşımızdaki 
insanı ikna etmek, doğru yola sevk etmek varken; saldırganlığa itecek davranış kalıplarını seçmmek doğru 
bir tercih olmamaktadır. Küçük diye dikkate alınmayan çocuklarda bile; suçlayıcı, rencide edici, aşağılayıcı 
üsluba sahip iletişim dili geçerli bir yol olmayacaktır. Onlara “ben dili” iletişim diliyle hitap etmek, onları daha 
fazla doğruya sevkedecektir. Özellikle ergen sahibi olan aileler başta olmak koşuluyla, çocuklarımıza onların 
bir değer olduğunu hatırlatan bir iletişim dili ile hitap etmeyi seçtiğimizi hissettirmemiz sosyal yaşamımıza 
çok şey kazandıracaktır. Bütün bunların ötesinde, insanın doğru iletişim biçimini seçmesi, her şeyden ve 
herkesten önce, insanın kendisine olan saygısının bir ifadesi olarak algılanmalıdır. İnsan muhataplarına hitap 
ettiğinde, hep kendi benlik ve kimliğinin gereklerini yerine getirmiş olacağından; muhatabımız ve çevremizde 
var olan gözlemciler bizi yaklaşım biçimimize göre değerlendirmeye tabi tutacaklardır. Eylemlerimiz ve 
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söylemlerimiz kimlik ve benliğimiz hakkında detay bilgi veren hususiyetlerdendir. Bunun için, şahsiyetimizi 
doğrudan yansıtacak olan sözlerimiz ve davranışlarımız olacağuından; insanlarla etkileşimde bulunduğumuz 
sırada, en çok dikkat etmemiz gereken hususiyetlerin başında, bunları yansıtan iletişim dilimiz gelmektedir. 
Yönlendiren, sözü dinlenen, örnek alınan, değer verilen insan olmak istiyorsak iletişim dilimizi doğru seçmemiz 
gerekmektedir. Atalarımızın ifadesinde olduğu gibi, “en büyük yara dil yarasıdır” anlamındaki yaklaşım biçimi 
bizi etkisiz ve ruhsuz bir insan haline getirir. Bu da, insanların kaçmasına ve bizim insanları bizden itmemize 
neden olur. En doğru olanı insanları çeken özellikteki yaklaşım biçimini benimsemektir. 

Anahtar Kelimeler: Dil, İletişim, Dil ve İletişim, İletişim Dili 
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HOMONGOLOSLAR: TIP EĞİTİMİNDE DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIMIN YERİ

Uğur Baran KASIRGA, Mehmet ÖZEN
 
 
Modern Tıp eğitiminde insan vücudu, hastalıklar, teşhis ve tedavi ilkelerini bilimsel metot ve uygulamalarla 
öğrenen tıp öğrencileri, mezuniyet sonrasında kendilerini kalın bilimsel duvarların arkasında bulmaktadırlar. 
Bu durum hasta-hekim ilişkisinin kalitesini olumsuz etkilerken, doğru ya da yeterli tedavi uygulanmasına da 
engel olup önemli bir halk sağlığı sorununa yol açabilmektedir. Hekim hasta iletişimini zayıflatan bu kalın 
duvarlar, sağlık çalışanlarına yönelen şiddetin de olası temel nedenlerinden biridir. Bu çalışmaya başlarken 
amacımız, kendilerini kuşatan kalın bilim duvarlarının arkasına hapsolmadan, Sanat’ın hasta ve hasta yakın-
larıyla etkin iletişim kurmalarını sağlayacak çok etkili bir iletişim aracı olduğunu tıp öğrencilerine anlatmak 
ve bunu deneyimlemelerini sağlamaktı. Kapsam Bilim bize her zaman ne yapacağımız hakkında yol gösterici 
olmakla birlikte çoğu zaman da problemlerin ya da olguların kişiler arası boyutu hakkında çok fazla bir şey 
söyleyemez. Örneğin, bugün Tıp Bilimi genel olarak kanser hastalığının nasıl tedavi edileceği konusunda 
zengin bir veri tabanına sahip olmasına rağmen kanser hastası olmanın o kişi için ne anlama geldiği ya da öl-
mekte olan bir kişinin neler hissettiği hakkında yetersiz kalabilir. Bu tür durumlar her hasta için farklı boyut-
larda ve son derece kişisel geliştiğinden tedavi protokolünün üzerine inşa edileceği hasta-hekim ilişkisinin de 
özel olması gerekir. Ne yazık ki, toplum olarak sanata bakışımız ve kalın bilim duvarlarının arkasında kısılıp 
kalmış hekimlerimizin ağır iş yükü mezuniyet sonrası gerekli iletişim becerilerini inşa etmelerine imkan ver-
miyor. Oysa Sanat, hayal gücü ve duyularımızı daha etkin kullanmamız için gereken donanımı bize sağlarken 
duygularımızı duyu organları olarak kullanabilme yeteneğini de bize kazandırır. Bu sayede artık hastalığı sa-
dece bir tıbbi durum olarak değil hastanın bizzat yaşadığı bir olgu olarak değerlendirmek mümkün olabilir. 
Yöntem Sadece Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir öğrenci 
topluluğu ile 2015-2016 güz yarıyılı boyunca toplam 30 saatlik “Disiplinler Arası Sanat” adında bir ders ya-
pıldı. Öğrenciler bu dersi sömestre başında gönüllü olarak seçip katıldılar. Derse devam ve ders içi katılımları 
yüksek düzeyde oldu. Derslerde pek çok anatomik kavram ya da olgunun yaygın bir perspektifte sanattaki iz-
düşümleri üzerinden tartışıldı. Tıp ve Sanat tartışmaları derse aynı anda katılan Tıp ve Sanat öğretim üyeleri 
tarafından yürütüldü. Her derste tartışılan kavramları daha sonra sanatsal objelere dönüştüren atölye çalışma-
ları yapıldı. Dönem sonunda ise öğrenciler duyularını keskinleştiren bu bilim-sanat tartışmalarından damıta-
rak ürettikleri, toplumsal ve kadına yönelik şiddet olgusunu işleyen kişisel çalışmalarını sergilediler. Yazılı ve 
görsel ulusal medyada yer bulup ses getiren bu sergideki eserlerin ve bundan sonraki sanat çalışmalarının ser-
gilenebileceği bir web sayfası (www.interdisciplinaryart.org) tasarlandı. Bulgular Cildimizdeki en küçük du-
yusal alanın ya da hareketlerimizi sağlayan her kasın serebral kortekste yer tutan bir izdüşümsel karşılığı var-
dır. Bu sinirbilim gerçeğinden hareketle beyin kabuğunda yerleşik, homongolos adı verilen, vücudu orantısız, 
minik bir hayali insan bedeninden söz edilebilir. Homongolos’un bedeni duyularımızın bizim için önemine 
göre şekillenir. Sömestre boyunca derse katılan öğrencilerin anatomik ve sanatsal kavramlara bakış açısında-
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ki değişim; duyularını, heyecan ve duygulara dönüştürebilme becerilerindeki evrimsel gelişime yol açmıştır. 
Toplumsal empati kurabilme yetilerindeki bu gelişim çok açık bir şekilde yaptıkları homongolos heykellerin-
de gözlenebilir. Bu heykeller ve onlar için öğrencilerin yazdığı kurgusal hikayeler yukarıda bahsi geçen web 
sayfasında izlenebilir. Sonuç Tıp, katı ve sınırları keskin bir bilimsel disiplinle genç hekim adaylarını yetişti-
rirken ileride karşılaşacakları olguların yaşadıkları hastalık sürecinde neler hissettikleri ve hasta olmanın nasıl 
bir durum olduğunu anlama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi ise ancak tıp eğitimine 
sanat derslerinin eklenmesiyle mümkün olabilecektir. Sanat çalışmaları hekim adaylarına hastayla duygudaş-
lık kurma, onun yerine kendini koyabilme ve onun gibi hissedebilmeleri adına önemli bir farkındalık kazan-
dıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Homongolos, Disiplinler Arası, Tıp Eğitimi, Sanat, Empati 
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SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ TOPLUMSAL HAREKETLERE YÖNELİK YAKLAŞIM-
LARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İrfan CİRİT

Yeni iletişim teknolojileri sayesinde, bireyler toplumu ve toplum da bireyleri çok daha hızlı etkiler hale 
gelmiştir. Özellikle dördüncü güç olarak tanımlanabilecek medya insanları olumlu ya da olumsuz şekilde 
yönlendirmektedir. Sosyal medya ile boyutu değişen iletişim artık eşzamanlı, dinamik ve çift taraflı paylaşımlarla 
istenilenin istenildiği yerde söylenebileceği bir hale gelmiştir. İnsanlar sosyal medyada gün geçtikçe daha 
fazla vakit geçirmekte ve farkında olmadan olumlu ve olumsuz bir dönüşüme uğramaktadırlar. Bireylerin 
birbirleri ile içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan sosyal ağ siteleri sayesinde herkes aradığı bilgi ve içeriklere 
ulaşabilmektedir. Bununla birlikte, toplumsal hayatın çeşitli alanlarında değişiklik isteyen ya da değişime karşı 
çıkan ve bu doğrultuda faaliyette bulunan oluşumlar şeklinde ifade edebileceğimiz toplumsal hareketlere katılma 
ve takip etme alışkanlıkları da değişmeye başlamıştır. Değişimin istendiği yerde bir kıvılcım, toplulukları sanal 
ortamdan sokağa ya da sokaktan sanal ortama dökmeye yetebilecek hale gelmiştir. Yedi gün yirmi dört saat 
hizmet veren sosyal medya kullanımının hızla artmasıyla birlikte bireylerin toplumsal hareketlere yönelik 
yaklaşımları da değişmeye başlamıştır. Bu kapsamda, internet ve sosyal medya kullanıcılarına ilişkin yapılan 
bu çalışmada sosyal ve medya toplumsal hareketlere ilgi düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Ağ Siteleri, Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal Hareketler
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KOCAELİ LİSELERİNDE İNTERNET KULLANIM EĞİLİMLERİ

Hasan Hüseyin TAYLAN, Yusuf GENÇ
 

1990’ların sonunda bireylerin yaşamlarına ve gündemlerine giren internet, gün geçtikçe kullanıcılarını kendi-
ne bağlamaktadır (Taylan ve Işık, 2015: 855). Bugün internet kullanımı, hem dünyada hem de Türkiye’de de-
vasa boyutlara ulaşmaktadır. Dünya’da yürütülen birçok araştırma, internetin en çok çocuklar ve gençler tara-
fından kullanıldığı saptamıştır (Castells, 2008: 465-466). İnternet kullanım sürelerinin artmasıyla birlikte za-
manla özellikle gençlerin bağımlı hale geldikleri son dönemlerin önemli sosyal sorunları arasında yer almak-
tadır. Internet World Stats’ın (http://www.internetworldstats.com/stats.htm) verilerine göre 2000 yılında dün-
yada 300 milyon civarında internet kullanıcısı varken; 2009 yılında internet kullanıcısı 1,5 milyara ulaşmış; 
2015 yılsonu verilerine göre ise dünyada internet kullanıcısı 3 milyarı geçmiştir. (3.345 milyar). Türkiye’de 
ise toplam internet kullanıcısı 46 milyonu (46.282 milyon) aşmıştır. İnternet kullanıcılarının ise önemli kısmı 
sosyal ağ siteleri ya da sosyal paylaşım siteleri de denilen sosyal medya kullanıcılarından oluşmaktadır. Ör-
neğin 2015 yılı verilerine göre bir sosyal ağ sitesi olan Facebook’un dünyada yaklaşık 1 milyarın üzerinde 
kayıtlı kullanıcısı varken; Türkiye’de 40 milyon civarında kayıtlı kullanıcısı vardır. Bu da gösteriyor ki, 
Türkiye’de internet kullananların büyük bir kısmı aynı zamanda sosyal medya kullanıcısıdır. Sosyal medya 
kullanmada dünyada bu kadar önde olmanın nedenleri kuşkusuz araştırılması gereken bir olgu olması bir 
yana bırakılırsa; nüfusun neredeyse yarısının kullandığı bir aracın, araştırılması gereken toplumsal bir olgu 
olduğu kaçınılmazdır. İletişim çağı olarak da nitelenen günümüzde internetin önem, işlev ve etkinliğinin art-
ması, bir dizi yeni sorunları da beraberinde getirmiştir. Gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline ge-
len internet, gençler için birtakım riskler taşımaktadır. Olası risklerin en büyüklerinden olan internet bağımlı-
lığının bilimsel verilerle ortaya konulması, riskin önlenmesi, riske müdahale edilmesi ve riske karşı gençlerin 
korunması açısından önem arz etmektedir. Amaç Bu bildiride en temel amacımız, özellikle gençlerin yaşamı-
nın ayrılmaz bir parçası haline gelen internetin ve internet teknolojilerinin, mahiyetini daha iyi anlamak ve 
yorumlamak için şu sorulara cevap bulunması amaçlanmaktadır: 1- Lise öğrencilerinin gündelik yaşamların-
da internet ve teknolojilerinin kullanım sıklığı nedir? 2- Lise öğrencilerinin internet kullanım eğilimleri nasıl-
dır? 3- Lise öğrencilerinin internet ve teknolojilerinin kullanım amaçları nelerdir? 4- Lise öğrencileri için in-
ternet bağımlılığı söz konusu mudur? Yöntem ve Teknik Bu bağlamda Kocaeli Liselerinde İnternet Kullanım 
Eğilimleri adını taşıyan Lise öğrencilerinin internet kullanım eğilimlerinin soruşturulduğu bu çalışma, alan 
taramasına (survey) dayanan betimleyici ve açıklayıcı bir araştırmadır. Çalışma kapsamında araştırmanın so-
runu ve amacına uygun olarak oluşturulan soru ve hipotezler, çözümlenmesi için önceden belirlenen soru for-
muyla soruşturulmuştur. Soruşturma sonucu elde edilen veriler ise belirlenen istatistik teknikleriyle analiz 
edilip, yorumlanmıştır. Bu kapsamda 2015 yılı Nisan ve Mayıs aylarında İzmit ve Kartepe İlçelerinden seçi-
len Liselerde toplam 1100 öğrenciye, yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanmıştır. Alan taraması sonucu 
anket uyguladığımız Lise öğrencilerinin önemli çoğunluğu (%80) İzmit İlçe Milli Eğitime bağlı okullardan 
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seçilmiştir. Bunun temel nedeni, Kocaeli ilinde Lise öğrenci nüfusunun çoğunluğunun İzmit ilçesi sınırların-
da olmasıdır. Kartepe ilçesinden de yine öğrenci nüfusu nispetinde seçilen örneklemle görüşülmüştür. Bulgu-
lar ve Sonuç Bilgisayarı olmayan hane sayısı, yüzde 12’dir. Üçte birinden fazlası, evlerinde iki bilgisayardan 
daha fazlasına sahiptir. Hanelerin büyük çoğunluğu (%90,4) internet özellikli cihazlara sahiptir. 10 öğrenci-
den 1’i hiç ders çalışmamakta; 1,5’i hiç kitap okumamakta; 2’si hiç sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelere 
katılmamakta ya da düzenlememektedir. Öğrencilerin hemen hemen üçte biri, çok sık televizyon izlemekte; 
üçte birinden biraz fazlası, çok sık bilgisayar kullanmakta; yarısından fazlası, çok sık internet, akıllı cep tele-
fonu ve sosyal medya kullanmaktadır. Öğrencilerin en sık yaptıkları günlük aktiviteler, sırasıyla internet, akıl-
lı cep telefonu ve sosyal medya kullanımıdır. En az sıklıkla yaptıkları, sırasıyla, ders çalışmak, sosyal, kültü-
rel ve sanatsal aktivitelere katılmak ya da düzenlemek ve kitap okumaktır. Öğrenciler, günlük ortalama 47 
dakika kitap okumakta; 1 saat ders çalışmakta; 1,5 saat televizyon izlemekte; yine 1,5 saat bilgisayar kullan-
makta; 2 saatten fazla internet ve akıllı cep telefonu kullanmaktadır. Öğrencilerin yüzde 80’inin önemli bir 
sosyal medya mecrası olan Facebook hesabı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yarıya yakınının Twitter he-
sabı vardır. Öğrencilerin internet kullanmaktaki en önemli amaçları sırasıyla, sosyal medya; dizi, film, video 
izleme ve yükleme ve sanal sohbet ve “chat” amaçlı internet kullanımıdır. En az ifade edilen internet kulla-
nım amaçları ise, kumar ve bahis amaçlı kullanım; cinsellik ve e-mail bakmadır. Lise öğrencilerinin yüzde 
4,1’i internet bağımlısıdır. Yüzde 21,6’sı ise internet bağımlısı değil ama internet bağımlılığı riski taşıyan 
gruptadır. Erkekler, kızlardan daha çok internet bağımlısı. Erkeklerde internet bağımlılığı, yüzde 5,6; kızlarda 
ise yüzde 2,2. Parçalanmış ailedeki öğrenciler, diğer aile biçimlerinden daha çok internet bağımlısıdır. 

Anahtar Kelimeler: İnternet Kullanım Eğilimleri, Sosyal Medya, İnternet Kullanım Amaçları 
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SAĞLIKTA İLİŞKİ PAZARLAMASININ MÜŞTERİ BAĞLILIĞI OLUŞUMUNDAKİ ROLÜ

Haluk ŞENGÜN

Günümüzde artan rekabet etkisi, işletmeleri pazarda üstünlük sağlama arayışına yöneltmiştir. Hizmet 
sektöründe pazarlama faaliyetleri yoğun bir değişim ve gelişimin içine girmiştir. Sağlık kurumlarında bu hızlı 
değişimin içinde, yeni pazarlama stratejilerini oluşturarak değişime ayak uydurmaya çalışmaktadır. Rekabette 
üstünlüktük ise müşteriyle kalıcı ilişkiler geliştirerek, müşteri bağlılığının yaratılmasıyla sağlanabilir. İlişkisel 
pazarlama, işletme ile müşteri arasındaki ilişkinin kurulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacına 
odaklanan pazarlama yaklaşımlarını içermektedir. İlişki pazarlamasının en temel amaçlarından biri müşteriyi 
elde tutmak ve bu müşterileri bağımlı birer müşteriye dönüştürerek işletmenin sunduğu hizmetlerin 
destekleyicisi ve taraftar müşterisi olmasını sağlamaktır. Bu çalışmanın amacı, sağlık hizmetinde ilişkisel 
pazarlamanın kavramsal boyutlarını inceleyerek müşteri bağlılığı oluşturmadaki rolünü kapsamlı olarak 
incelemektir. İşletmeler için önemli bir rekabet aracı olan ilişki pazarlaması ve müşteri bağlılığı stratejileri ile 
işletmeler, geleneksel pazarlamadan ilişki yönlü pazarlamaya, müşteri memnuniyetinden müşteri bağlılığına 
doğru yönelmektedirler. Hastalarıyla yakın ilişkiler kuran, sorunlar karşısında hızlı çözümler üretebilen, hasta 
odaklı, hizmet kalitesini ve hasta bağlılığına önem veren böylece ömür boyu müşterisini oluşturabilen 
kurumlar rekabet avantajını elde edeceklerdir. Özellikle inovasyon ve yeni teknolojilerin çok hızlı gelişmesi, 
ürün ve hizmetlerin birbirine çok benzemesi ve bu gibi nedenlerle müşterilerin işletmeyi değiştirme 
düşüncelerinin baskın olması, ilişki pazarlamasının gelişmesini etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
sağlık hizmetinde ilişkisel pazarlamanın kavramsal boyutlarını inceleyerek müşteri bağlılığı oluşturmadaki 
rolünü kapsamlı olarak incelemektir. Bu sayede hedef kitlenin değerlerine özen gösterilmesi, sağlık 
hizmetlerine ilişkin farkındalık yaratılması, sağlıklı yaşam biçiminin yaygınlaştırılması sonucunda toplumda 
davranış değişikliğinin oluşturulması sürecinde etkin bir iletişimin sağlanmasın önemine dikkat çekilmektedir. 
Çalışmadan çıkacak sonuçların hasta, doktor ve sağlık kurumları arasında devam eden ilişkinin 
geliştirilmesine ışık tutacağı düşünülmektedir. Kapsam: Sağlık hizmetlerinde ilişki pazarlamasının gelişimi, 
önemi, özellikleri ve boyutları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca müşteri sadakati ve bağlılığı oluşturma 
süreçleri irdelenerek ilişki pazarlamasıyla olan bağlantıları ortaya konulmuştur. İlişki pazarlaması ve müşteri 
bağlılığının sağlıkta uygulama alanları ve bu pazarlama stratejilerinin sağlığın bünyesine uygunluğu 
tartışılarak konunun kavramsal çerçevesi çizilmiştir. Yöntem: Çalışmanın yöntemi betimseldir. Böylece 
araştırma ve çalışmamız mevcut durumu ortaya koymaya yönelik olmuştur. Hizmet sektörü başta olmak üzere 
pazarlama faaliyetleri yoğun bir değişim ve gelişimin içinde bulunmaktadır. Sağlık kurumlarımda bu hızlı 
değişimin içinde, yeni pazarlama stratejilerini oluşturarak değişime ayak uydurmaya çalışmaktadır. Sağlık 
kurumları arasındaki kalite standartları ve teknolojiye kullanımına bağlı fark gittikçe azalmaktadır. Sağlık 
kurumları için önemli bir rekabet aracı olarak ortaya çıkan ilişki pazarlaması ve müşteri bağlılığı stratejileri 
gibi insana yönelik yatırımlar gittikçe önem kazanmaktadır. Bu durum işletmeleri hızla geleneksel 
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pazarlamadan ilişki yönlü pazarlamaya, müşteri memnuniyetinden de müşteri bağlılığına yöneltmektedir. 
Günümüzde sağlık işletmelerinin hasta memnuniyeti ve hastalarla olumlu bir iletişim kurarak müşteri 
bağlılığını arttırılmasının önemini çok iyi kavramaları gerekmektedir. Sağlık kurumlarının hastalarıyla 
kurduğu olumlu iletişim, rakip işletmelerin bu ilişkileri kısa dönemde taklit edememesi ve bu iletişimi 
oluşturmanın zorluğu, çok emek gerektirmesi nedeniyle müşteri bağlılığının uzun dönemli, sürdürülebilir ve 
önemli bir rekabet avantajı olmasını sağlamıştır. Sağlıkta ilişki pazarlamasının müşteri bağlılığı yaratmadaki 
rolü gittikçe önemli hale geldiğinden, sağlık işletmelerinde ilişki pazarlaması stratejisi ve müşteri bağlılığı 
uygulamaları kurum içinde meydana gelecek değişimlerin, yönetim kadrosu dâhil olmak üzere tüm çalışanlar 
tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi gerekmektedir. Üst düzey yöneticileri, bu uygulamaları ve 
değişiklikleri desteklediklerini her fırsatta beyan etmeli ve davranışları ile bunları göstermelidir. Üst yönetim 
bu konuda çalışanlara önderlik ederek hizmet içi eğitime önem vermelidirler (Çiçek,2002:48-67). Ayrıca, tüm 
çalışanlarının hasta bağlılığını sağlayabilmesi için tek vücut olarak bir bütün olarak çalışması gerekmektedir. 
Bu konuda hastaneye yüklenen sorumluluklar, hastane üst yönetiminden en alt kademe çalışanlara kadar 
paylaşılmalı ve o bilince göre davranılmalıdır. Özellikle birebir hastalarla ve hasta yakınlarıyla iletişim kuran 
çalışanlar, hasta odaklı hizmet anlayışında anahtar rol oynadığından farkındalıklarının ve gayretlerinin en 
yüksek seviyede gerçekleşmelidir (Sezgin,2005:153-161). Çalışanlar ile hastaların arasında karşılıklı olarak 
memnun edici nitelikte, anlaşılabilir bir ilişki kurulmalıdır. Günümüzde doktor hasta ilişkisi klasik çizgisini 
aşarak hastalığa yaklaşımda karşılıklı karar verme boyutuna çevrilmiştir. Bu yüzden geçmişe oranla daha 
bilinçli seçme şansına sahip olan hastalar için olasılık artmıştır, sağlık kuruluşlarının bugüne kadar ki 
performansının, gelecekte hizmet başarılarını garanti etmeyeceği gerçeğini de eklersek hiç bitmeyecek bir 
çabayı gerektiren sürdürülebilirlik ilkesinde öne çıkar. Artık işletme için önemli olan, rakiplere göre fark 
yaratacak yeteneklerini geliştirerek, hastalarının yüksek düzeyde bağlı hale getirilmesidir. İç, dış ve global 
müşterileriyle ortak çözümler geliştirip, onlara beklentilerini üzerinde hizmet sunan, onlarla ilişkilerini 
güçlendiren ve kendi alanında en iyi olan işletmeler, hasta bağlılığı sağlayarak, karlılık ve pazar paylarını 
arttırma yolunda önemli bir adım atmış olacaklardır. Gelecekte hastalarla uzun süreli ve yakın ilişkiler kuran, 
sorunlar karşısında hızlı çözümler üretebilen, hasta odaklı, hizmet kalitesini ve hasta memnuniyetini ön 
planda tutan ömür boyu müşteri kavramını oluşturabilen kurumlar ayakta kalabilecektir. Bunun yanında 
sektörde markalaşmış, çevreye duyarlı, verdiği reklamlarla hastaların ilgisini çeken, basında olumlu yer alan, 
ödediği vergilerle, yaptığı yardımlar, bağışlar, kampanyalar, spora ve kültüre sağladığı katkılarla hastaların 
gözünde imajını ve yerini güçlendiren sağlık kuruluşlarına, diğer kuruluşlara göre bağlılık düzeyleri daha 
fazla olmaktadır (Ertürk,2009:13-45). Bunun da ötesinde rakipleri tarafından taklit edilemeyecek farklılıklar 
yaratmak ön plana çıkmıştır. Bu aşamada işletmeler için önemli bir rekabet aracı olarak ortaya çıkan ilişki 
pazarlaması ve müşteri bağlılığı stratejileri ile işletmeler, geleneksel pazarlamadan ilişki yönlü pazarlamaya, 
müşteri memnuniyetinden de müşteri bağlılığına yönelmektedirler. Hastaların sağlık hizmetlerine yönelik 
beklentileri sürekli araştırılarak tespit edilmeli, en sık yaşanan problemler saptanarak gerekli önlemler 
alınmalıdır. Hastalarla kurulan sürekli ve kaliteli iletişim kuruma sıkı bağlarla bağlı hastayı da beraberinde 
getirmektedir. Bu kişiler sağlık kurumları için paha biçilmez değerdeki ömür boyu müşteri için de bir kaynak 
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havuzudur. Söz konusu kişiler kurum için duygusal bağ geliştirmiş, çevrelerine sürekli övücü, destekleyici, 
kurumun elini güçlendiren davranışlar sergileyen bireylerdir. Bağlılığın sürdürülebilirliği ise kurumda uygun 
kültürün devamlılığının sağlanmasıyla oluşturulabilir. Örgütün tamamının bağlı müşterinin mükemmel 
performans ve kaliteyi yakalamada önemli aşama olduğuna inanması önemlidir. Bu seviyeyi yakalamak ise iç 
müşteri de denen sağlık çalışanlarının memnuniyetiyle yakın ilişki içerisindedir. İç müşteri memnuniyetini 
sağlayamadan sürdürülebilir bir dış müşteri memnuniyetini sağlamak çok zordur. Müşteri memnuniyetini 
sağlamak ve sürdürebilmek için küçük zamanlarda sağlanan avantajlar ve doğru davranışların önemli 
pekiştirici etkileri olabilir. Çalışanın gösterdiği samimi yakınlık, nazik ve yardımsever davranması, 
içselleştirilmiş güler yüz, empati, pozitif olmak, rol ötesi davranışlar sergileyebilmek bunlardan önemlileridir. 
Bunun yanında fiziksel olanakların artırılması, temizlik, otopark ve kantinde sağlanan avantajlarda pekiştirici 
olabilecek durumlardan sayılabilir. Ayrıca kurumun sosyal sorumluluk notunun yüksek oluşu, toplumda saygı 
görmesi bağlılığı etkileyen önemli nedenlerden biridir. Bağlılığın özünde kuruma karşı geliştirilmiş güven 
duygusu çok önemlidir. Kurum ve hasta arasında güven ortamının oluşabilmesi de çalışanlar ile hasta 
arasındaki doğru iletişimle ilişkilidir. Hastalar kendilerini emin ellerde hissettiği sağlık kuruluşlarında bağlılık 
geliştirebilirler. Başka bir değişle güven hissi olmadan bağlılıktan söz edemeyiz. Kısaca sağlık kurumları 
sunduğu hizmetlerde kaliteye ve müşteri memnuniyetine her zaman öncelik vermeli, hastanın beklentilerini 
karşılamalı hatta beklentilerin de ötesini geçerek onu bir ortak gibi kabul ederek yaklaşmalı, uzun dönemli 
sadakat ilişkisinin geliştirilebildiği bir örgüt kültürünü yaratabilmeli ve yüksek seviyeli bağlılığı sağlayabilen 
iletişim pazarlaması stratejilleriyle fark yaratarak bu durumunu sürdürülebilir kılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İlişki Pazarlaması, Müşteri Bağlılığı, Sağlık Kurumları, Hastane 
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TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN İLETİŞİMİ: NASIL DEĞİŞİYORUZ, NASIL İFADE EDİYORUZ?

Hatice Burcu ÖNDER
 
  
Toplumsal iletişim hayatımızın her alanını şekillendiren bir olgudur. Toplumun değişmesi, iletişim biçimleri-
ni de değiştirmektedir. Etkileşimsel olarak iletişim teknolojilerindeki gelişim yoluyla iletişim yollarının deği-
şimi de toplumu dönüştürmektedir. İnternetin ve sosyal medyanın etkisi, günümüzde toplumsal iletişimi deği-
şime uğratmaktadır. Sosyal medya yoluyla toplumsal olaylar artık hızla yayılmaktadır. Gelişen olaylar top-
lumda hızla duyulmakta ve toplumsal tepkiler de bir o kadar seri, hızlı gelişmektedir. Bu çalışmanın ana ama-
cı, sosyal medyanın günlük hayat pratiklerinde büyük ölçüde yer alması nedeniyle bireylerin toplumsal olay-
lara tepki verme biçimlerini ele almaktır. Artık sosyal medya yoluyla kişilerin, ölüm, terör, şiddet olaylarına, 
çevre, insan hakları, kadın hakları gibi konulara yaklaşım biçimleri ve bu meselelere yaklaşırken, arayışları 
değişmiştir. Bireyler bir taraftan çeşitli toplumsal meseleleri, duyururken, tepkilerini ortaya koyarken, diğer 
taraftan da kendi içlerinde bazı arayışların işaretlerini vermektedirler. Konu, inceleme altına alınırken, 
Türkiye’de son bir yıl içinde gelişen ve toplumun iletişiminde önemli dönüşümlere işaret eden, olaylar ele 
alınmaktadır. Ele alınan başlıca konular, Türkiye’nin en büyük ve köklü şirketlerinden biri olan Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ölümünün sosyal medya üzerinde toplumsal yansıması, Özgecan 
Aslan Cinayeti, lisede matematik öğretmeni tarafından istismara uğrayan Cansel’in intiharı, İstanbul’un en 
önemli semtlerinden biri olan Bostancı’da bir minibüs şoförünün bir kadını istismarı ve aynı zamanda bugün 
toplumun dijital aktivist platformu olan ve tüm bu meselelere kolektif tepkilerin yansıdığı önemli bir kanal 
olan Change.org oluşumudur. Bireyler, toplumsal meseleleri duyururken, bu meselelere yaklaşım biçimlerini 
ortaya koyup, tepkilerini dile getirirken kimi zaman bilinçaltı özlemlerini, arayışlarını da oluşturmakta veya 
belirtmektedirler. Daha eşit ve adil bir dünya düşü, daha demokratik, barışçıl bir yönetim ve yaşam talebi, öz-
gürlük, cinsel kimliklerin, özgürlüklerin özgür dışa vurumu, hayattaki mücadeleden bıkma, yaşam şartları 
karşısındaki tükeniş, kendilerini bu zor yaşamdan kurtaracak, kendileri adına karar verecek ve böylece so-
rumluluğu üstlerinden alacak güçlü, cesur, erkeklik vurgusu ön planda, kahraman ve adil bir lider arayışı bu 
arayışın gizli kodlarıdır. Kültür toplumsal iletişimi belirleyen başlıca etkenlerden biridir. Kültürün değişimi 
iletişim kanallarını ve biçimlerini de değiştirmektedir. Günümüzde Türk toplumunun iletişiminin değişime 
uğramasında kültürün değişiminin de büyük etkisi bulunmaktadır. Yaşam alışkanlıkları, yaşam biçimleri de-
ğişmiştir ve hala değişmeye devam etmektedir. Elbette bu değişimde kitle iletişim araçlarının payı büyüktür. 
Teknolojik gelişmeleri yalnızca teknik boyutta ele almak yeterli değildir. Her tür teknik ilerlemenin önemli 
kültürel, ekonomik, sosyal, siyasi etkileri olmuştur. Sözlü kültür, matbaanın bulunuşuyla sözlü kültürden ya-
zılı kültüre geçiş, sonrasında kitle iletişimine geçilmesi ve kitle toplumunun oluşması, şimdilerde ise dijital 
çağı yaşıyor olmamızın toplumsal iletişim anlamında ele alınması gereken çok önemli noktaları vardır. Her 
yeni teknik ilerleme, insanlığın algı dünyasında yeni bir pencere açmıştır. Bu etkiler elbette yalnızca olumlu 
etkiler değildir. Özellikle televizyon, radyo ile kitlesel iletişimin üst boyutuna ulaşma, kitle toplumunun oluş-
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masında çok ciddi eleştirileri kayda değer kılmaktadır. İnsanlık bir taraftan bilgiye hızla erişirken, algı pence-
relerini genişletmeye çalışırken, diğer taraftan kendisine sunulan kalıp yargıları, metaları alıp tüketmektedir. 
Bir taraftan çok seslilik oluşturulmaya çalışılırken, diğer yandan alabildiğine kutuplaşma ve kutuplaşma kav-
gaları toplumsal iletişime hâkim olmaktadır. Nefret söylemleri, şiddetin açık ya da örtülü ifadesi, militarist 
ifadeler, erkeklik söylemleri gibi söylemler de toplumsal iletişim bağlamında net gerçekliği ile karşımıza çık-
maktadır. Çalışma bu yönleriyle Türk toplumunun değişim iletişimini son bir yılda gelişen toplumsal olayla-
rın toplumsal iz düşümleri üzerinden değerlendirmeyi hedeflemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Toplum, İletişim, Toplum Bilinci, Toplumsal İletişim, Toplumsal Değişim 



155

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

HİKAYE ANLATIMINDAN REDDEDİLİŞE DOĞRU SİNEMADA MÜZİK ve MİNİMALİST ÖR-
NEK OLARAK HANEKE’NİN ‘AŞK’ FİLMİ

Ayla TORUN

Sanat türleri kendi başlarına var oldukları gibi, birbirlerinden destek alarak da gelişmişlerdir. Hemen hemen 
bütün sanat dalları tarihsel süreçte birbiriyle ilintili olmuşlardır. Sinema da seyirciyle ilk buluştuğu andan 
itibaren müziğin ilgi çekme işlevinden yararlanmıştır. Bu işlev kısa sürede anlam oluşturmaya katkı sağlama 
fonksiyonunu üstlenmiştir. 1800’lerin ilk yarısında programlı müzikle başlayan müziğin hikaye anlatma 
işlevi zaman içinde sinemanın kullanımına evrilirken, sinemanın klasik anlatı yapısını oluşturmasına katkı 
sağlamıştır. Hareketli görüntünün sunumunda müziğin kullanılmasıyla başlayan sinema ile müzik ilişkisi, film 
müziği/soundtrack olgusuna kadar gelişmiştir. Sinema ve müziği tek bir kavramda özdeşleştiren film müziğinin 
kaynağını, temeli hikaye anlatmak olan programlı müzik ve onun da dayanağı olan “Romantik Senfoni” dönemi 
ile ilişkilendirmek mümkündür. Sinemanın gelişim sürecinde önemli bir yer edinen müzik ve film müziği 
özellikle ana akım sinemanın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak sinema kendi dilini geliştirirken 
diğer sanatlardan ayrıştığı gibi, müzikten aldığı desteği de azaltma yönüne gitmektedir. Sinemada gerçekçi 
yaklaşım klasik anlatı kalıplarının dışında kalarak, günlük yaşama daha yakın ve kurgu yerine gerçekliği 
aktarmaya çalışan bir anlatım tarzını tercih etmektedir. Kracauer’ın temellerini attığı gerçekçilik, minimalist 
sinemanın kuramsal dayanaklarındandır. Minimalist sinema ve etkilediği diğer yaklaşımlar müzik kullanımı 
konusunda da minimal bir tavrı benimsemişlerdir. Hatta günümüzde sinema, müziği hiç kullanmamaya varan 
bir reddetme süreciyle de karşı karşıyadır. Ancak gerçekliğe daha yakın olarak, filmin içinde gerçekleşen ses 
ögelerine daha çok eğilen bir yaklaşımla mizansenin desteklendiği gözlemlenmektedir. Amaç: Çalışmada, film 
müziği işlevine evrilene kadar sinemada müzik kullanımının geçirdiği gelişme süreci ve minimalist sinemada 
müzik ve ses ögelerinin kullanımının anlatım diline katkısı incelenecektir. Yöntem: Sinemada minimalist müzik 
kullanımı özelliklerini belirgin ve uç nitelikte taşıması nedeniyle ayırıcı ve yoğun örnekleme yöntemlerine 
uygun olarak, Michael Haneke’nin Aşk (Amor, 2012) film incelenecektir. Analiz: Haneke’nin Aşk filminde 
kullandığı seslerin nedensellik ilişkisi içinde olduğu, mizansen eleştirisi çerçevesinde ele alınacaktır. Bulgular 
ve Sonuç: Sinema geçirdiği gelişim sürecinde müziğe her ne kadar imge yaratma kabiliyetinden yararlanarak 
anlatımı kuvvetlendirici bir işlev yüklese de; gelinen süreçte bağımsız sinema ve minimalizmin etkilediği 
yaklaşımlar, sinema dilini müziğin yarattığı dramatik etkiden uzaklaştırmaktadırlar. Ancak sinema görsel 
ve işitsel bir sanattır. Gerçekliği yaşama odaklanarak kurgulayan minimal sinema, işitsel yönünü diegetic 
sese yakın durarak yaşatmaktadır. Haneke ‘Aşk’ filminde ses ve müzik ögelerini deigetic olarak kullanarak, 
modern bireyin açmazlarından olan yaşlılık ve ölüm konusuna odaklanmıştır. Bunu yaparken müziğin hikayeyi 
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tamamlama ve duygu durumu yaratma yeteneğine başvurma gereği duymamıştır. Sinemanın geldiği nokta (tüm 
teknolojik olanaklara rağmen), kendi anlatım dili ve olanaklarını sadeleşmeyle de üretmeye devam ettiğidir. 

Anahtar Kelimeler: Programlı Müzik, Minimalist Sinema, Minimalist Müzik, Michael Haneke, Aşk Amor 
Filmi 



157

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM ALANLARINDA TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER VE  
İNTERNET ORTAMINDA OLUŞTURULAN PLASTİK SANAT DİNAMİKLERİ

Naile ÇEVİK

Sanat yapıtı, içinde doğduğu/geliştiği koşullardan bağımsız olarak değerlendirilemez ve bu nedenle herhangi 
bir sanat üretimini tarihsel bir çözümlemenin dışında anlamak mümkün değildir. Görsel iletişim ve tasarım 
alanlarında sanat yapıtının dönemlere göre değişen işlevini toplumsal dönüşümler ve mekanik bulgulamalar 
belirler. Sanatın teknolojik gelişmeler ışığında “çoğaltılabilirliği” kavramı izleyicinin sanat nesnesi ile kurdu-
ğu bağın doğasını ve yapıtın doğasını dönüşüme uğratır. Fotoğrafın 19. yüzyılın ortalarında toplum/sanatçılar 
üzerindeki etkisinde; sinema, müzik, edebiyat ve performans alanlarını da içine alarak kullanmaya başlar. Fo-
toğraftan sinemaya geçiş ile elektronik görüntü dönemini başlatan televizyonun yayın teknolojisi ile videonun 
birleşmesi kavramsal sürecinde aynı anlamlandırmaları kazanır. Dönemin sanatçıları elektronik görüntü tek-
nolojisini 80’li yılların sonuna kadar kullandılar. 90’lı yıllardan itibaren yeni dönemin adı dijitalizm oldu. 
Günümüzde plastik sanatlardaki disiplinler arası geçişler göz önüne alındığında teknolojik dönüşümler saye-
sinde yeni sanat dinamikleri ortaya çıktı. Sanatçılar bu dönemde bir uluslararası iletişim ağı kurarak mesajla-
rı, çeşitli eşyaları, mektupları, telgrafları, şiirleri, kolajları ve niteliği değiştirilmiş nesneleri aralarında değiş 
tokuş etmişler; her türden postalanmış nesne ile kimliği bilinen ya da bilinmeyen alıcıyı şaşırtmaya çalışmış-
lar; dayanışmalı eylemler ya da posta happeningleri düzenlemişlerdir. Yine 1970’li yıllarda ortaya çıkan bir 
gelişme de, kablolu televizyondur. Ancak bu teknolojik dönüşüm etkileşimden yoksun ve ucuz da olmayan 
bir görüntü getirdi. Bu dönemde anlamsal boyutta kablolu televizyonun yapamadığını elektronik bir mecra 
olarak tasarlanan ve internet adıyla anılan bir iletişim ağı yaptı ve sonuçta net.sanat doğmuş oldu. Kişisel bil-
gisayarların yayılması ve internetin özel mekânlara ulaşmasıyla sanatçılar yaşadıkları ve yapıtlarını ürettikleri 
mekânı ağa bağlayarak genişletebileceklerini keşfettiler. Net art aracılığı ile sanatçılar uzak mesafelerde bile 
olsalar bireysel üretimlerde bulunabiliyorlar ve izleyiciyi de üretim süreçlerine katabiliyorlardı. İnternet var 
oldukça küresel bir izleyici potansiyeline sahip dinamik ve interaktif bir izleyici kitlesine sahip olan akıcı, 
yapımı ve yayımı ucuz, istenildiğinde iz bırakmadan yok edilebilen, piyasası olmayan bir sanat doğdu. İnter-
net sınırları erittiğine göre yapıtlarda kullanılan ses, hareket, metin kullanımıyla kültürlerarası alışverişe önem 
veridi. Yapıtın hazırlanmasında, sunulmasında ve dağıtımında kullanılan yöntemler çeşitlendikçe net.sanat da 
1980’lerin sonunda başladığı serüvenini kılıktan kılığa girerek sürdürdü ve günümüze bambaşka bir görü-
nümle geldi. Net.sanatın altın yılları olarak kabul edilen 1990’larda bu sanatçılar sadece yeni bir estetik dil 
geliştirmekle kalmadılar aynı zamanda küresel bir birliktelik de oluşturdular. İnternet sanatında geleneksel 
anlamda izleyicinin tanımı/işlevi sorgulanmaya başlıyor. İzleyici, bir anlamda hem kullanıcı, hem tüketici, 
hem de sanat yapıtını birebir çalıştıran kişi konumuna geliyor. Bilgisayarın olanakları ile genişleyen internet 
ortamındaki uygulamalar yeni sanat türleri olarak karşımıza dijital art, net. art, mail-art, spam-art vb. tanımla-
malarla sıkça çıkıyor olsa da bunların birer sanat türü değil, sanat üretim ortamında birer yöntem olduğunu 
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söylemek gerekmektedir. Bu noktada sanatçının ifade biçimini daha etkili kılabilmek adına, yeni teknolojiyle 
karşılaşması ve bu teknolojinin avantajlarından yararlanması bir sürpriz olarak değerlendirilmemelidir. Bu 
yeni sanat oluşumunun özelliği hiçbir yere kaydedilememezlik ve dinamizmdir. Her geçen gün internet orta-
mında sanatsal boyutta yeni projeler, yeni sergiler gerçekleşmekte, sanatçılar internet sanatı hakkında yeni 
manifestolar yazmaktadır. Günümüz sanat ortamı içinde, internet sanatı, tartışılan, üretilen, öğretilen ve öğre-
nilen yapısı dolayısıyla birçok açıdan içinde olunan ve yaşanan bir oluşumdur. Bu süreci anlamak ve tanımla-
mak ancak daha fazla üretimle mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Plastik Sanatlar, Teknoloji ve Sanat, Sanatın Çoğaltılabilirliği, Dijital Sanat, İnternet Sa-
natı
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DİJİTAL PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM OLARAK DOĞAL REKLAMLAR
  

Nazlım TÜZEL URALTAŞ, Burçin ERTÜK 

Günümüz işletmeleri üretmekte oldukları mal ve hizmetler vasıtası ile tüketicilerini tatmin edebilmek için 
birbirine benzer nitelikte sayısız ürün ve hizmet üretmektedirler. Dağıtım kanallarına ulaşılabilirliğin 
kolaylaşması ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan rekabet koşullarında mücadele eden işletmeler 
varlıklarını sürdürebilmek için doğal olarak tüketicilerinin zihninde ilk akla gelen marka olmak zorunluluğunu 
hayata geçirmek eğilimindedirler. Tüketicilerinin zihninde olumlu bir imaj yaratarak yer edinebilmek için ise 
farklı yöntemler deneyerek medyadaki reklam bombardımanından sıyrılabilme becerisini ortaya koymaları 
gerekmektedir. İşletmeler bu nedenle, mevcut pazarlama iletişimi yaklaşımlarını sürekli geliştirmek, çağa 
ve modern toplum yaşayışına uyarladıkları yenilikleri uygulamaya çalışmaktadırlar. İşletmeler için en 
önemli nokta tüketicilerini bu yeni uygulama ve yaklaşımlar aracılığıyla satın almaya yönlendirmek ve 
harekete geçirebilmektir. Bunu yapabilen işletmelerin sonraki hedef ve amaçları ise, tüketicilerinin kendi 
markalarına karşı memnuniyetini sağlamak ve onları sürekli hatta ömür boyu müşteri haline getirebilmektir. 
İnternetin ülkemizde yaygın bir biçimde kullanılmasıyla birlikte gelişen dijital pazarlama iletişimi ve dijital 
ortam reklamcılığında da, benzer amaçlardan yola çıkılarak, işletmeler tarafından sürekli yeni yaklaşımlar 
uygulanmaktadır. Yabancı literatürde “Native Advertising” olarak nitelendirilen “doğal reklamlar” da bu yeni 
yaklaşımlardan biridir. Bu çalışmada önce dijital pazarlamanın bir parçası olan, internet ortamında uygulanan 
dijital pazarlama iletişimine kısaca değinilerek dijital reklamlar ile doğal reklamların ne olduğu ve kavramsal 
çerçevesi incelenecektir. Daha sonra, doğal reklamların dünyada ve Türkiye’deki uygulama örneklerinden 
yola çıkılarak ülkemizdeki dijital ortam reklamcılığının gelişimi ve değişimi ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dijital Pazarlama İletişimi, Doğal Reklamlar, Dijital Pazarlama 
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DEĞİŞEN İLETİŞİM ORTAMI VE KKTC’DEKİ İNTERNET GAZETECİLİĞİ’NE BAKIŞ

Çağdaş ÖĞÜÇ, Fevzi KASAP
 

Tüm dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, iletişim alanında da geri dönülemez dönüşümler yaşanmasına 
sebep olmuştur. 20’nci yüzyılın son çeyreğinde aktif olarak kullanılmaya başlanan internet teknolojisi, çok 
kısa bir zaman içinde tüm dünyayı etkisi altına almış, genel de iletişim araçları ve özelde ise gazetecilik de bu 
etkiden nasibini almıştır. İnternet, gazeteciler için sınırsız olanakların bulunduğu yepyeni bir haber mecrasına 
bürünmüştür. Gazeteler tek tek kapanmaya yüz tutarken, internet ortamında hem yazılı, hem görsel hem de 
işitsel yayınlar yapmasıyla gazeteciliğin geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Bu çalışma; Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde yayım yapan İnternet Gazeteleri’nin, ülkede “Bilişim Yasası” bulunmamasından kay-
naklı olarak gazete sınıfında sayılmamasını ve Bilişim Çağı’nda, KKTC’de bir yasanın halen geçmemiş ol-
masının, ülke gazeteciliğini ne şekilde etkilediğini de inceleyecektir. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölü-
münde gelişen ve değişen gazetecilik kavramı irdelenirken, internet gazeteciliği ile geleneksel gazetecilik 
arasındaki farklar ve internet gazeteciliğinin öneminin her geçen gün neden artacağı tartışılmıştır. Çalışmanın 
ikinci bölümünde ise, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Bilişim Yasası’nın olmamasından dolayı yaşanan 
etik ihlaller ve öneriler de bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel Gazetecilik, İnternet Gazeteciliği, Etik 
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BEDEN POLİTİKALARI BAĞLAMINDA DİJİTAL KLONLAMA İLE BİREYİN GÖÇEBE  
BEDENLERE HAPSEDİLİŞİNE DAİR BİR İNCELEME

Elif TANER,Servet TÜRKAN

Beden ve bedenleştirme kavramları günümüz toplumlarında sosyolojinin ilgilendiği en önemli alanlardan 
birini oluşturmaktadır. Beden, insanın fiziksel varlığını ifade ederken, bedenleştirme “varlığın fiziksel ve 
zihinsel deneyimi”ni dile getirir. Nitekim İngilizce sözlükler bu kavrama “somut belirleme/tecelli”, “somut 
biçimde kişiselleştirme”, “soyut bir kavrama somut biçim verme”, “belirsiz bir kavramı somutlaştırma” 
ve “nesnelleştirme” gibi anlamlar verilmektedir(Canatan, 2011: 67). Beden politikaları kavramı belirli 
niyetler eşliğinde bedeni gözetlemeyi, denetlemeyi, dönüştürmeyi ve beden konusunda şimdi ve ilerisi için 
önlem almayı mümkün kılan her türlü düşünce ve eylem alanını içeren adımlar ve mekanizmalar bütününü 
kastetmektedir. Klonlama, (bedensel hücre çekirdeği aktarımı) yöntemiyle oluşturulmuş embriyoların, yeniden 
inşa edilen bedenler yolu ile hayata sunulması anlamına gelmektedir. Tıbbi açıklaması bağlamında yetişkin 
bir canlıdan alınan herhangi bir somatik hücrenin kullanılmasıyla, canlının genetik ikizinin oluşturulması 
işlemi olarak literatüre geçmiştir. Klonlama yolu ile birbirinin aynı bedenleri, yaratmak etin cinsel politikası 
bağlamında tartışma konusu olabilmektedir. Post modern dönemde beden rejimi üzerinde yaşanan değişim ve 
dönüşüm istenen ve istenmeyen bedenler üzerinde önemli etkide bulunmakta, fiziki mekânlardan soyutlanan 
bedenler siber alanda anlamlı hale getirilmeye çalışılmaktadır. Kitle iletişim araçlarında meydana gelen 
gelişmelerle, fiziki klonlama uygulamaları dijital alana taşınmakta belli bir mesafeden aktarılan görüntülerin 
saydamlığı bugün görüntünün ticaretine dönüşmektedir. Yaratılan dijital bedenler, teknolojik gözetime hizmet 
etmekte bireye sunulan ‘her şeyi bilen hiçbir şeyden korkmaz’ ideolojisi optik beden sahiplerini çok yönlü bir 
teknolojik gözetim unsuru haline dönüştürmektedir. Bedenlerin pazarlanması adına insanlar dijitalleştirilmekte 
tüketimin birinci unsuru haline getirilmektedir. Belli tıbbi protokoller üzerinde tüketilen bedenler dijital 
klonlama bağlamında yeniden dolaşıma sokulmakta birey kimlikleri kendi tercih hakları dışında yeniden inşa 
edilmektedir. Klonlanmış bir hayvanın etini yeme noktasında insanlarda oluşan reddetme isteğinin, tüketim 
politikası bağlamında iğdiş edici ifade alanları, teknik noktada kişilere dayatılmakta, bireyin özgür seçme 
hakkı razı edilmiş bireyler açısından yeniden dolaşıma sokulmaktadır. Modern ve post modern dönemlerde 
insan bedenine müdahale, iletişim teknolojileri yolu ile doğrudan müdahale şekline dönüşmektedir. Modern 
dönemde ölümün anlamlı olup olmadığı yönünde tartışmalar artmakta, yapılan eleştiriler ölümün, uygar birey 
için anlamsız olduğu yönünde gelişmiştir. Uygar birey sonsuzluk içerisinde sürekli ilerlemenin bir adresi 
olarak seçilmiş, kişinin içsel dünyası bağlamında hayatının hiç sonlanmayacağı üzerinde fikirler geliştirilmiştir. 
Çünkü sürekli yükselen birey için sonsuzluk, bitmişlik adına bir form söz konusu olmamaktadır. Ölen 
birey için ebediliğin doruğu diye bir sonuç kalmamıştır. Çünkü o sonuç dahi bireyin ilerlemesinin önünde 
engel değildir. Kitle iletişim araçları bu noktada devreye girmekte klonlanmış dijital beden, yolu ile kişinin 
yükselişini devam ettirmektedir. Dijital klonlama yolu ile meta-fizik ortamdan yoksunluk sembolik ifadeler 
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yolu ile sonsuzlaştırılmıştır. Dolaysıyla ölüm ve ölümden yoksunluk dijital yaşam ile bugünün akademik 
disiplini içerisinde yeni çağrışım alanlarını oluşturmuştur. Bütünüyle biyolojik olan toplumsal bedenler, 
yeni biyolojik bedenler yolu ile kitle iletişim araçlarının güdümünde yeni hayata ortak edilmiştir. Yaşayan 
bedenlere yönelik günlük yaklaşımlar dijital bağlamda bedenin sosyal ortamda ölümsüzlük garantisi ile 
doğrudan bireye uyarlanmıştır. Dolaysıyla hayatı kolaylaştırma mantığı üzerinden teknoloji bedenlere zarar 
vermekte yapaylaştırılan insan bedeni biyolojik varlığın gerçekçiliği dışında, klonlanmış bedenler olarak 
yeniden tüketimin öznesi haline dönüştürülmektedir. İnsanlık tarihi bedene müdahale bağlamında siyasi 
iktidarların, dinlerin ve ideolojik formasyo nların tarihidir. Tarihten günümüze kadar insan bedenine müdahale 
doğrudan veya dolaylı olarak sürekli yapılmış ve yapılmaktadır. Toplumsal itaatlerin genel olarak tümü 
bedene müdahale bağlamında ortaya çıkmaktadır. Kurumlar kişiler üzerindeki denetimlerini bedene müdahale 
üzerinden yapmaktadır. Bu kurumların nihai hedefi iktidar mekanizmalarının meşruluğunu sağlamaktır. Tüm 
bu müdahaleler günümüz enformasyon çağında doğrudan dijital yoldan uygulanmakta bireyler kendilerine 
sunulan sınırsız hizmet ile siber alanda biyolojik varlıklarını dijital kimlikleri yolu ile sürdürmektedir. 
Yapılan tüm müdahaleler insanın iradesini kullanıp kullanmaması açısından dikkate alınmadığı gibi, kişinin 
gönüllü olup olmamasının da bir önemi kalmamaktadır. Dijital klonlama ile birey sanal bedenini istediği gibi 
yönetmektedir. Bu açıdan bakıldığında denebilir ki Her beden kendi nitel yapısı içerisinde tanımlanmaktadır. 
Biyolojik beden ile dijital olarak klonlanmış beden arasına konan mesafe toplumsal bedeninde problemi haline 
gelmekte, tüketimin öznesi olan birey için tatminsizliğin organizmacı modelini oluşturmaktadır. Koruyucu 
unsurların sahip olması gereken niteliklerin sanal ortamda bilinmeyen, görünmeyen big brother’ler tarafından 
yönetimi dijital bedenlerin ayrıştırıldığı ifade alanlarının küçük bir özeti haline dönüşmektedir. Bu bağlamda 
Dijital klonlanmış olan beden hem nicelik hem de nitelik olarak kötü nitelendirilmelerin ve tarifsizliğin birinci 
adresi haline dönüşmektedir. Bedene yapılan müdahalenin sosyolojik boyutları bağlamında ele alınan bu 
çalışma, bedene yapılan müdahalelerin özellikle sosyal alanda ve dijital alanda meydana getirdiği sonuçları 
yapılan literatür taraması yöntemi ile ele alınarak sonuçları tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Klonlama, Dijital Klonlama, Beden, Kitle İletim Araçları 
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DALLAS SMYTHE’NİN “İZLEYİCİ METASI” KURAMINA GÜNCEL BİR YORUM:  
NİKE YOUTUBE SAYFASI ÖRNEĞİ 

  
Halit AYTEN 

İletişimin ekonomi politiği konusunda çalışmalar yapan ve bu alanda “İzleyici Metası” kuramını geliştiren 
Dallas Smythe, kitle iletişim araçlarını sadece ideolojik bir aygıt olarak görmenin yetersiz ve eksik olacağını 
vurgulamaktadır. 1951 yılında yayınladığı “Televizyon ve Radyonun Tüketici Oranı” isimli makalesinde 
Smythe, televizyon ve radyonun gerçek ürünün ne olduğunu sorar ve bunu şu şekilde cevaplar: “İlk olarak tü-
keticiler için bir market vardır. Ardından ‘program zamanı’ veya ‘izleyici sadakati’ olarak adlandırılan ve rek-
lamcılara satılan ürünler vardır. Bu ürünlere iki şekilde ödeme yapılır. Birincisi, reklamcıların bu ürün için 
medyaya ödediği ücret, ikincisi ise; tüketicinin, reklamı yapılan ürünü satın alarak ödediği ücret şeklinde ger-
çekleşir. Özetle, kitle iletişim araçları, özellikle tekelci kapitalist toplumlarda, izleyicileri emtia olarak üretir 
ve reklamcılara satar, reklamcılar da kitle iletişim araçlarının ürettiği izleyici ve dikkati satın alarak üretilen 
mallara talep ve ihtiyaç yaratarak ekonomik pazar oluşturur ve nihayetinde izleyicileri tüketime yönlendirir. 
Böylece Smythe’ye göre, kapitalist toplumlardaki kitle iletişim endüstrisinin temel işlevi koşulsuz ve sadık 
tüketici olan izleyicileri üretmek ve bu ürünleri reklamcılara pazarlamaktır. Yeni iletişim teknolojilerinde 
meydana gelen gelişmelerle birlikte, çalışma ve boş zaman alanlarını ayıran mekansal ve zamansal sınırlar 
ortadan kalkmış ve yeni medya, bilinç endüstrisinin izleyici üretiminde merkezi bir konuma gelmiştir. Böyle-
likle sosyal medya ve mobil internet aracılığıyla izleyici metasının artık sanal ortamda da oluşturulduğu söy-
lenebilir. Bu yeni ortamda geleneksel medyada izleyici ile ilgili kullanılan kavramların, yeni medya kapsa-
mında evirildiği görülmektedir. Mekanın, sibermekana; etkileşimin, sanal etkileşeme dönüştüğü gibi; izleyici 
bu ortamda kullanıcıya, reyting sistemi ise takipçi, yorum ve beğenme sayısına ve her paylaşımın kaydedildi-
ği ve gerekli yerlerle paylaşıldığı bir sisteme dönüşmüştür. Küresel markaların marka bilinirliği, hedef kitleye 
ulaşma, müşteri ile iletişim kurabilme ve pazarlama amacıyla kullandıkları sosyal medyanın önemi her geçen 
gün daha da artmaktadır. Markalar, geleneksel medyadaki izleyici avını, daha az maliyet ve daha fazla geri 
dönüş sağlanabilen sosyal medya ile sürdürmektedir. Televizyon dünyasından farklı olarak, markaların med-
ya sahiplerine herhangi bir ödeme yapmaksızın kullanıcılara direk ulaşma imkânı bulunmaktadır. Bu şekilde 
sosyal medyada birey gibi bulunabilen markalar; kullanıcı oluşumlu içerikler, viral pazarlama, özel içerik, 
marka etkileşimi ve marka kimliği içerikleri gibi yeni pazarlama stratejilerini kullanılarak tüketicilerin marka 
farkındalığını ve böylelikle takipçi, abone, beğeni sayısını artırarak satışların yükseltilmesini hedeflemekte-
dir. Bu stratejiler kullanıcıların direk satın alma düşüncesini etkilememekle birlikte, bireylerin paylaşımlar, 
yorumlar ve aralarında yaptıkları konuşmalarla ağızdan ağza (viral) pazarlamayı geliştirmektedir. Sosyal 
medyanın sunduğu bu imkandan yararlanmak isteyen markalar bu platformlarda çeşitli paylaşımlarda buluna-
rak, etkinlikler düzenleyerek ve kullanıcıları da bu etkinliklere dâhil ederek farkındalık oluşturma çabasına 
girmişlerdir. Özellikle Youtube bu alanda markalar açısından pek çok fırsatlar sunmaktadır. Özellikle de spor 
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giyim sektöründe Interbrand 2015 sıralamasında birinci sırada yer alan Nike, sosyal medya ve Youtube’un 
sunduğu bu fırsatları etkin bir şekilde kullanmakta ve böylece sosyal medya platformlarında en çok adı geçen 
markalar arasında yer almaktadır. Youtube sayfasının yanı sara, Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal 
medya araçlarını kullanarak ve değişik spor branşlarına ait kanal ve sayfalarla takipçileriyle aktif bir şekilde 
etkileşim içinde bulunmaktadır. Sonuç olarak firmalar, marka ile ilişkili özgün hikayeleri paylaşmak ve tüke-
ticilerle etkileşim içinde bulunmak maksadıyla Youtube’u etkin bir şekilde kullanmakta ve takipçi, beğeni ve 
izlenme sayılarını artırarak markalarına artı değer kazandırmak istemektedirler. Amaç: Araştırmanın amacı, 
Dallas Smythe’nin “İzleyici Metası” yaklaşımının, sosyal medya açısından değerlendirilmesi ve güncel bir 
yorumunun yapılmasıdır. Yöntem: Araştırmada içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Nike fir-
masının YouTube sayfasında ve bu sayfa ile bağlantılı diğer Nike markalı kanallarda paylaşılan videolar de-
ğerlendirme kapsamına alınmıştır. Araştırmanın ölçülebilirliğini sağlamak için; Nike firmasının YouTube’a 
dahil olduğu 2006 yılından 09.03.2016 tarihine kadar kaç adet video yayınladığı; bu videoların izlenme, be-
ğeni ve yorum sayıları; bunların yıllara göre dağılımı; bağlantılı kanalların abone, izlenme, video sayıları ve 
son olarak da bu güne kadar medyada yer alan ve popüler olan video etkinliklerinin analizi yapılacaktır. Ana-
liz: Nike kanalında bu zamana kadar paylaşılan 199 adet video, Nike ile bağlantılı 25 adet Youtube kanalı ve 
medyada yer alan Nike firmasının 195 Youtube etkinliği / videosu analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Araş-
tırma sonrasında elde ettiğimiz bulgulara ve saptadığımız sonuçlara göre; Youtube’da Nike ile bağlantılı 25 
adet kanalın bulunduğu, bu kanalların toplam 4,5 milyon abonesinin olduğu, 4.882 video paylaşıldığı ve bu 
videoların 956,2 milyon izlenme sayısına ulaştığı görülmüştür. Ayrıca, Nike kanalında 4 saat 42 dakika 15 sa-
niyeden oluşan toplam 199 adet videonun paylaşıldığı, bu videoların 58,4 milyon izlenme, 157,2 bin beğeni 
ve 12,7 bin yorum sayısına ulaştığı tespit edilmiştir. Son olarak Nike firmasının medyada yer alan popüler 
Youtube etkinliği/video kapsamında; 195 adet video yayınlandığı ve bu videoların 250 milyon izlenme sayı-
sına ulaştığı görülmüştür. Sonuç olarak; “izleyici metası” kavramı bugün dijital çağda yeni bir bakış açısı ka-
zandığı ve izleyici metası analizinin, kullanıcı metası olarak sosyal medyada da uygun bir şekilde kullanılabi-
lir olduğu görülmektedir. İlk olarak reyting endüstrisini konu alan ekonomi politik araştırmaların ışığında 
Smythe’nin formülasyonlarına bakıldığında, temel tezlerinin günümüzde de geçerliğini koruduğu değerlendi-
rilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomi Politik, Smythe, İzleyici Metası, Youtube, Nike
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MÜZİK FOLKLOR ÖRNEKLERİ. HALK DANSLARININ TARİHİ-TEORİK ÖZELLİKLERİ

Naile RAHİMBEYLİ, Kamale ATAKİŞİYEVA

Eski gelenekten kaynaklanan halk danslarının ifa meziyyetleri her bölgeye özgü tarzda şekillendiği için yerel 
halkın düşünce, tefekkür tarzına dönüşmüş olur ve bu ifa tüm Çoğunluk tarafından doğma müzik gibi kabul 
edilir. İşin doğru çözümü yalnızca profesyonel yorumculuk sanatını yaşatan ifaçıların sanatından bağlıdır. Yani 
ister folklor örnəyinin, gerekse herhangi bir profesyonel sepkide yazılmış müzik eserinin ifasında profesyonel 
sanatçı kendi dastxattini, yeni ifa şeklini gösterebilir bilir ve böylece esere kendi yaratıcı bir yaklaşım olur. 
Böyle ifalarda yeni interpretasiyalar kendini gösterir. Bu tür ifa biçimi kuşaktan - kuşağa iletilir ve sonunda 
bu geleneğin, ortamın yorumculuk okulunun temel yönlerini, spesifik ifa yanlarını formalaşdırmış olur. 
Azerbaycan müzik folkloru tür zenginliğine sahiptir ve çok esirlik gelişim yolu geçmiştir. Burada melodi 
ve ritm zenginliği ile farklı çok sayıda şarkılar, çeşitli danslar vardır. Halk arasında yaygın, en sevdiğiniz 
şarkı janrı ile beraber Azerbaycan milli folklor müziğinin önemli bölümünü dans müziği oluşturuyor. Dans 
her halkın eski geleneklere dayanan, onun tarihinden, manevi hayatından haber veren, insanların meişeti 
ve bakış açısı ile ilgili janrlarından biridir. Bilindiği gibi Türk dünyasında çok çeşitli müzik aletleri var. 
Aletler oluşan zamandan dans havaları da mevcuttur. «Kitabi Dede Qorqutda» da zurnanın, davulun adları 
sıkça çekilir. Dede Korkut kendi qopuzun «Şadlıq» ve «Yelpə» oyun havalarını çalardı. Belki «Yelpə» bu 
günümüzün «Yallı» sının başlangıcıdır. Azerbaycan müzik folklorunun özelliklerinden biri - onun başka 
Türk halklarının folkloru ile ortak vasıflara sahip olması oluşturuyor. Bu halkların sözlü söz sanatında birçok 
metinlerin üst üste düşmesi söz konusu örneklerin birim etnocoğrafiya mekanda oluşumunu gösterir. Halk 
dansları Azerbaycan milli enstrümantal musiqimizin esasıdır. Azerbaycan enstrümantal halk dans müziği için 
melodi zenginliği, kuruluşunun simmetrikliyi, bantlı çeşitliliği, tedrici gelişme, tekrar, varyasyon ve sekvensiya 
yöntem tipiktir. Danslar kendine lad esası, metro-ritmik özellikleri ve renkli formaları seçilir. Rast («Pırlanta», 
«Darçını» vb.), Şur ( ‘Cıdır’(«Yarış»), «Üçayaq yeleli» vb.), Segah («Terekeme», ‘Vağzalı’ («İstasyon»), vb.), 
Şüştər («Uzundere», «Yüz bir «vb.) ve Bayatı-Şiraz (« Qazağı «,» Nelbeki «vb.) ladlarının intonasiyaları 
üzerinde oluşan danslar sadece kadınlar, yalnızca erkekler ve toplu şekilde ifa edilirler. Halk şarkılarında 
olduğu gibi reqslerde de halkın hisleri, duyguları, huyu, mizaç yansımıştı. Azerbaycan>ın müzik folklorunun 
zenginliği, öncelikle onun bölgesel özellikleri, mili gelenek geleneğin şekillendiği ortamla, törenler ile iç içe 
olmuştur. Amaç: Halk danslarının tarihi köklerini araştırarak, farklı coğrafi bölgelerden kaynaklanan ve adet 
geleneklerden kaynaklanan ifa tarzlarını genel olarak sistemleşdirilmesi ifaçının dans ettiği müzikte somut 
karakteri canlandırıyor. Yöntem: Müzikbilim açısından yapılan analizler dansların teorik özelliklerine dikkat 
ederek lad-tonlama, metro-ritmik kriterlerini ortaya koyuyor ve böylece genel dans formuna özgü teorik 
ve karşılıklı analiz ilkesini oluşturur. Analiz: Yirminci yüzyılın başlarında Azerbaycan>ın ünlü bestecileri 
tarafından halk türkülerinin ve dansların toplama ve nota düşürülmesi yönünde yapılan çalışmaların sonucunda 
bu günümüze çıkan ve daima başvurulan mecmueler yayınlandı. Kronolojik şekilde halk rəqslərimizin 
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yayınlarını izlesek görürüz ki, ilk toplunun basımı 1937 yılına aittir. «Azerbaycan dans havaları» denilen bu 
toplu S.Rüstemov tarafından hazırlandı. (Mukaddime V.Belyayevin, editör X.Qacar. Azərnəşr. Müzik sektoru.
Bakı. 1937) mecmueye 30 dans dahil edildi. Bunlar en yaygın Rəqsler. Bu gun de bu danslar kendi teravetini 
korumaktadır. Bu mecmua S.Rüstemov tarafından 1950 yılında yeniden düzenleme yapılmış ve yayınlanmıştır. 
(Bakü, Azerbaycan Devlet Müzik Yayınları). Bulgular ve Sonuç: Müzik örneklerin üzerinde müzik-teorik 
araştırmalar Müzikbilim ve folklorşünaslıqda onaylanan qanunauyğunluqlarına, kriterlerin ne şekilde kendini 
göstermesini ortaya çıkarmakla birlikte, onların birbirini nasıl tamamlaması ve onların vehdetinin, biçim ve 
içerik çalarlarının harmonik özelliklerinin öğrenilmesi olmuştur. Bu günde unudulmaqda olan müzik folklor 
örneklerinin toplanması ve teorik tahlillere katılımı onlara yeniden dönmek, ifa etmek ve bununla da yaşatmak 
anlamına gelir. Kuşkusuz, milli kültürün yeni gelişme yönlerinin belirlenmesinde, bu gibi araştırmaların ortaya 
çıkardığı yeni bilimsel sonuçlar ürününü verecektir. 

Anahtar Kelimeler: Halk Dansları, Müzik Folkloru, Lad-İntonasiya, Metro-Ritim, İnstrmental, Ulusal 
Müzik 
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6 ve 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI  
DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Şenol AFACAN
  

Bireyin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel gelişiminde müzik eğitiminin etkinliği ve yeri büyüktür. İlkokulda 
müzik eğitiminin temel amaçları arasında bireyin sesini, kulağını ve müzik beğenisini eğitmek olduğunu söy-
leyebiliriz. Öğrencide müzik yapma ve dinleme alışkanlığı uyandırmak ve en önemlisi müziği sevdirmektir. 
Dolayısı ile müziğe ilgi duyan ve müziği seven öğrencilerin yetiştirilmesinde derse yönelik tutumlar önemli 
rol oynamaktadır. Müzik dersleriyle öğrenciye kazandırılacak müziksel bilgi ve becerinin yanında müziğe 
yönelik olumlu tutumların geliştirilmesi müzik eğitimi programının temel hedeflerindendir. Genel müzik eği-
timinin temel amacı müziği seven, müziğe ilgi duyan sanata duyarlı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu amacın 
gerçekleştirilebilmesinde müziğe yönelik olumlu tutumlar öğrencinin müziğe bakışını, müziği sevmesini, 
müzik yapma isteğini ve müzik dersi başarısını doğrudan etkiler. Tutumlar öğrenmeyle kazanılan, bireyin 
davranışlarına yön veren, karar verme sürecinde yanlılığa neden olan bir olgudur. Tutumlar yaşantı ve dene-
yimlerle, öğrenme süreci sonunda oluşur.Bireylerin davranışları gözle görülemez fakat onun davranışlarına 
bakılarak bir objeye ilişkin tutumu hakkında fikir sahibi olunabilir(Tavşancıl, 2006: 65). Çocukların, duyuşsal 
özelliklerinin geliştiği dönem olarak ilköğretim dönemi gösterilmektedir. İlköğretimin sonlarına doğru, öğ-
rencilerin kazandığı tutum ve algıları değiştirmenin güç olacağı açıklanmaktadır. Bu yüzden ilköğretim döne-
mi, çocukların duyuşsal alan özelliklerinin geliştirilmesi için kritik bir dönem olarak kabul edilmektedir 
(Köksal, 1998; Ülgen, 1994). Müziğin işlevlerinin etkili ve verimli olabilmesi için insanı kasıtlı kültürlenme 
dediğimiz eğitim süreci içinde olumlu tutumların, bilgilerin ve davranışların kazandırılması gerekmektedir. 
Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal ögeleri olan tutumlar, bireyin dünya hakkındaki sürekli ya da geçici varsa-
yımlarını, diğer insanlardan beklentilerini, kendine benzer insanlarla değişik olanlar arasındaki farklılıkları, 
değer ve bakış açılarını, neyin doğru neyin yanlış olduğuna ve neye yaklaşılması, neden kaçılması gerektiği-
ne ilişkin duygu ve inançları içerir (Aktaran: Kocabaş, 1997: 141). Öğrencilerin müzikle ilgili yalnızca bilgi 
ve beceri sahibi olmaları, bir müzik eğitimi programının tek başarı ölçütü olarak kabul edilmemektedir. Abe-
les, Hoffer ve Klotman (1995), müzik eğitiminin sosyo-psikolojik boyutlarını öz-görü, roller ve beklentiler, 
rekabet, işbirliği, liderlik, öz güven ve tutumlar olarak sınıflandırılmış ve müziğe yönelik olumlu tutumların 
gelişiminin müzik eğitiminin en önemli hedeflerinden biri olduğunu bildirmiştir. Bu sebepten tutumlar müzik 
eğitimi araştırmalarında sıklıkla incelenen ve akademik başarıya yön verebilen en önemli değişkenlerden biri 
olmuştur. Çünkü öğrenmelerin kalıcı olması ve gelişimi öğrencilerin müzik alanında gelişmeye yönelik istek-
lilik ve çabalarını gerektirir. Yeni bir öğrenme ünitesine giren öğrencinin öğrenmeye yönelik istekli olması, 
karşılaşabileceği güçlükleri yenmede kendisine güven duyması gerektiğini vurgulayan Bloom (1998) heyecan 
ve ilgi taşıyan öğrencilerin o özelliklere sahip olmayan öğrencilere oranla öğrenme hızı ve niteliği açısından 
üstünlük gösterebildiklerini savunmuştur. Bu yönüyle davranışa ve başarıya yön veren bir etken olarak olum-
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lu tutumların geliştirilmesi müzik eğitiminde önemli bir boyuttur (Aktaran: Özmenteş, 2006: 26). Amaç: 
Araştırmanın amacı; 6 ve 7.sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarını bazı değişkenler açısından 
incelemektir. Araştırma Modeli : Yapılan araştırma betimsel yöntem içerisinde yer alan tarama modelindedir. 
Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlar. Eğitim alanındaki 
araştırmada, en yaygın betimsel yöntem tarama çalışmasıdır çünkü araştırmacılar bireylerin, grupların ya da 
bazen fiziksel ortamların özelliklerini özetler (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2008: 
21). Araştırma Grubu: Araştırma, Kırşehir ilinde bulunan, üst-orta-alt sosyoekonomik çevrenin okullarını 
temsil eden A, B ve C ortaokullarında gerçekleşmiştir. Araştırma grubunu belirtilen okullarda öğrenim gören 
6 ve 7. sınıf öğrencilerinden 316 öğrenci oluşturmuştur. Veri Toplama Aracı: Kocabaş (1997) ın geliştirdiği 3 
lü likert tipindeki müziğe ilişkin tutum ölçeği kullanılmıştır. Sonuç: 1.Ortaokul 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin 
genel olarak müzik dersine ilişkin tutumları olumludur. 2.Öğrencilerin tutum ölçeğinden aldıkları puanların, 
okulların içinde bulunduğu sosyoekonomik çevreye göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. 3.Kız ve erkek 
öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur ve bu anlamlı 
farklılık kız öğrencilerin lehinedir. 4.Öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumları ile sınıf değişkeni arasında 
anlamlı bir farklılık vardır ve bu anlamlı farklılık 6. sınıf öğrencilerinin lehinedir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Tutum, Müziğe İlişkin Tutum Ölçeği 
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HAYAT BİLGİSİ DERSİNE “MÜZİK ZEKÂSI”NI EKLEMLEMEK: ŞARKILARLA  
ÖĞRENİRKEN EĞLENİYORUM

Yücel KABAPINAR, Tuğba Sargın

2005 yılı eğitimde önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl olmuştur. Yapılan program değişikliğiyle, ders kitapları, 
öğrenme-öğretme ortamları, sınıf içi iletişim, ölçme ve değerlendirme gibi alanlarda yapılandırmacı yaklaşım 
eksenli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Program değişikliğinden en yoğun etkilenen derslerden biri de Hayat 
Bilgisi dersi olmuştur. Değişimi anlama noktasında Hayat Bilgisi ders kitaplarından bahsetmek gerekir. 2005 
yılı öncesindeki Hayat Bilgisi ders kitaplarında ideal ortamlar bulunmaktadır. Her ortamın mükemmel olarak 
tasvir edildiği ders kitaplarında, yazar otorite olarak kendi bakış açısını, bilgisini ve değerini yansıtmaktadır. 
Öğrenciler ise kitaptaki bilgileri sorgulamadan kabul etme ve ezberleme görevini edinmişlerdir. 2005 yılı 
sonrasındaki Hayat Bilgisi ders kitapları ise, öğrenciler tarafından çözümlenmek üzere sosyal sorunları da 
içerisinde barındırmaktadır. Ders kitapları, öğrencilerin farklı bakış açılarını gördüğü, sorguladığı, kendi bilgi 
ve düşüncesini oluşturduğu ders araçlarıdır. 2005 yılı öncesindeki öğrenme ortamlarında öğretmen sınıfta tek 
otorite ve bilen konumundayken, 2005 yılı sonrasında öğretmen rehber görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla 2005 
yılı öncesinde öğrenme ortamlarında öğrenciler pasifken; 2005 yılı sonrasında aktif rol almaya başlamışlardır. Bu 
değişiklikler, sınıf içinde kullanılan yöntem ve tekniklerin de değişmesini zorunlu hale getirmiştir. Dolayısıyla 
bireysel farklılıkların önemli olduğu, öğrencilerin öğrenmekten keyif aldığı, öğrencilerin kendi bilgisini yine 
kendisinin oluşturduğu öğrenme ortamları benimsenmiştir. Bireysel farklılıkların öğrenmede önemli olduğu 
gerçeğinin benimsenmesiyle Çoklu Zekâ Kuramı’nın önemi de artmıştır. Çoklu Zekâ Kuramı, her öğrencinin 8 
ayrı zekâ alanına çeşitli derecelerde sahip olduğu anlayışına dayanmaktadır. Buna göre, her birey “sözel, görsel, 
mantıksal, sosyal, içsel, bedensel, müziksel, doğa zekâ alanları”nın tümüne farklı derecelerde sahiplerdir. 
Çoklu Zekâ Kuramı’na göre, öğrencilerin baskın zekâ alanları kullanılarak konular daha kolay öğretilebilir/
öğrenilebilir. Bunun yanı sıra her zekâ alanı da geliştirilebilir bir özellik taşımaktadır. Bu anlayışı esas alan 
bir öğrenme ortamı ise öğrencilerin sekiz zekâ alanına hitap edecek şekilde düzenlenmektedir. Dolayısıyla 
öğretmenin aktif, öğrencinin pasif olduğu öğrenme ortamları yerini öğrencinin aktif, öğretmenin rehber 
olduğu, öğrencinin öğrenme ortamında eğlendiği, eğlenirken öğrendiği ve sorguladığı ortamlara dönüşmelidir. 
Bu ortamlar, eğitim ortamlarında müzik kullanılarak oluşturulabilir. Derslerde müziği kullanmak, öğrenme 
ortamlarını her yaştaki çocuğun ilgisini çekebilecek bir duruma getirebilir ve öğrenme ortamlarını tekdüze ve 
sıkıcı ortamlar olmaktan çıkarabilir. Bu kapsamda düşünüldüğünde, müziğin öğrenme ortamında bir ders işleniş 
sürecinde kullanılması, öğrenme ortamlarını daha keyifli bir hale getirmesi, çocukların eğlenerek öğrenmesi 
ve öğrenmekten keyif almasını sağlaması noktasında önemlidir. Nitekim bu araştırmada 3. sınıf Hayat Bilgisi 
derslerinde Müzik Zekâsı temele alınarak Çoklu Zekâ öğretim süreci tasarlanmıştır. Bu ders sürecinde 
güncel şarkıların orijinal sözleri değiştirilerek kazanıma uygun yeni sözler yazılmış ve ders şarkılar eşliğinde 
işlenmiştir. Buna ilişkin hazırlanan ders planı doğrultusunda ilk ders şarkılar doğrultusunda işlenmiş; ikinci 
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ders Çoklu Zekâ etkinlikleri uygulanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, Müzik Zekâsı temelli Çoklu 
Zekâ uygulamaları ile ilgili bir ders sürecinin tasarlanması, uygulanması ve uygulama hakkında öğretmen ve 
öğrenci görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu, İstanbul>da, özel bir okuldaki 63 öğrenci ve 
7 sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup eylem araştırması modeline uygundur. 
Bu kapsamda ön-son test, gözlem, görüşme, günlük ve çalışma sayfaları aracılığıyla veriler toplanmıştır. Elde 
edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar şöyledir: 
Öğrenciler, müzik zekâsı temelli uygulanan çoklu zekâ öğretim sürecinde dersin amacı olan ilgili kazanıma 
ulaşmışlardır. Öğrencilerin çoğu, ders sonunda uygulanan çoklu zeka etkinliklerini «nitelikli» bir şekilde 
yapmıştır. Öğretmenler ve öğrenciler, müzik zekası temelli çoklu zekâ öğretim sürecinin «eğlenceli olduğuna» 
ve «öğrenmeyi kolaylaştırdığına» ilişkin fikir belirtmişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Hayat Bilgisi, Çoklu Zekâ Kuramı, Müzik Zekası, Yapılandırmacılık 
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OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK RESMÎ KONSERVATUARI OLAN DÂRÜLELHÂN’DA EĞİTİM 
VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kubilay KOLUKIRIK
 

Dârülelhan Osmanlı Devleti’nin resmî ilk konservatuarı olup, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci içeri-
sinde kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı Osmanlı Devleti’nin ilk resmî konservatuarı olan Dârülelhân’da eği-
tim ve öğretim faaliyetlerinin tespit edilerek ortaya konulmasıdır. Dârülelhân’ın tüm yönleriyle incelenmesi 
bu çalışmanın konusu değildir. Çalışmanın kapsamı Dârülelhân’daki eğitim öğretim faaliyetlerinin tespiti ile 
sınırlıdır. Çalışmada arşiv inceleme, çeviri ve doküman analizi yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışmada Os-
manlı Devleti’nin ilk resmî konservatuarı olan Dârülelhân’ın eğitim öğretim programı tespit edilmiştir. 
Dârülelhân’da verilen eğitim ve öğretim programının o dönemde Avrupa’da müzik eğitimi veren konservatu-
arların programları incelenerek oluşturulduğu belirlenmiştir. Dârülelhanın eğitim-öğretim programının günü-
müz Türkiye’sinde lisans düzeyinde müzik eğitimi veren kurumların programlarına katkı sunacak nitelikte-
dir. 

Anahtar Kelimeler: Darülelhan, Darülelhanın Eğitim Pogramı, Türk Müzik Tarihi 
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İŞ’TE MÜZİK: İŞ STRESİ VE AKIŞ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Nli Serenay ERDEN

Bu çalışmanın amacı, işyerinde çalışırken müzik dinleyen ofis çalışanları ile müzik dinlemeyen çalışanların 
iş stresi ve işte akış (flow at work) skorlarının karşılaştırılmasıdır. Müziğin iyileştirici etkisi üzerine yapılan 
çalışmaların sunduğu bilgiler ışığında, müzik dinlemenin iş stresini azaltacağı ve çalışırken işten keyif almaya, 
işle bütünleşmeye ve içsel anlamda motive olmaya katkısının olacağı öngörülmüştür. Bu hususta, işyerinde 
çalışırken müzik dinleyen 50 çalışan ile müzik dinlemeyi tercih etmeyen 50 çalışandan toplanan veriler, 
bağımsız gruplar t testi ile analiz edilmiştir. Cinsiyetin şartlı değişken rolü oynadığı bulgulanmıştır. Çalışmanın 
sonuçları doğrultusunda gelecek araştırmalara öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, İş Stresi, Akış
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AFYON SANDIKLI YÂREN GELENEĞİNDE MÜZİK UNSURLARI

Mustafa Oner UZUN
 
 
Gelenek kavramı, toplumların oluşturdukları ve zaman içinde değişimlere uğrayarak, nesilden nesle aktardık-
ları alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışları ifade etmektedir. Sözlü gelenek ürünleri ise bir toplumun kültürel 
açıdan geçirmiş olduğu tarihsel süreci yansıtır ve o toplumun belleğini oluşturur. Bu bağlamda, Afyonkarahi-
sar ili Sandıklı ilçesi halk kültürü ürünlerinden olan “yâren geleneği” ve bu kültüre ait müzik unsurları araştı-
rılmaya değer görülmüştür. Ülkemizdeki geleneksel sohbet toplantılarına katılanlar anlamındaki “yârân, 
yâren” sözcükleri daha çok bu geleneksel toplantıların adı olarak kabul edilir ve Afyon Sandıklı ilçesinde 
“yâren” şeklindeki kullanımının tercih edildiği gözlenmektedir. Sandıklı yâreni birbirine bağlı olarak gerçek-
leştirilen şu aşamalardan oluşur: 1. Yârene giriş (yârenler ve misafirler) 2. Ocak yakma (dua bölümü) 3. 
Yârende oturma düzeni 4. Yârende türkülerin seslendirilmesi 5. Kahve içilmesi 6. Köşe ihtiyarının konuşma-
sı 7. Yârende halk oyunları 8.Yârende orta oyunları 9. Yârende yeme – içme 10. Manileşme 11. Dini – 
tasavvufî şiirler, ilahilerin seslendirilmesi 12. Tiyatro oyunu (aşık oyunu) 13. Katılımcıların ödüllendirilmesi 
14. Yârenden çıkış. Yâren geleneğinin olmazsa olmaz temel unsurlarından biri müziktir. Sandıklı’da yâren 
odasının merkezi konumundaki bir bölüm yâren müzisyenlerine ayrılmış olup müzik grubu bağlama, ritim 
saz ve bir seslendiriciden oluşmaktadır. Yârende seslendirilen türkülerin büyük bölümünün Afyon ve 
Sandıklı’dan, bazı türkülerin de farklı yörelerin repertuarından seçilerek seslendirildiği görülmüştür.Türküle-
rin geleneksel ve yerel tavır ile seslendirilmesinden çok günümüz “popüler halk müziği” tavrında ve bu türe 
özgü repertuardan etkilenilerek seslendirildiği gözlenmiştir. Müzisyenlerin yâren mekânındaki yer alışları ile 
mikrofon ve ses düzeneğinin bir tür “türkü bar” tarzında konumlandırıldığı dikkat çekmiştir. Sandıklı ve yö-
resine ait sözlü kültür ürünlerinin, yâren geleneği bağlamındaki kültürel anlamlarına ilişkin olarak geçmişten 
günümüze aktarılması konusunda yaşlı ve deneyimli yârenlerin anlatımlarına yer verilecek ve gelenek hak-
kında sosyo-kültürel bağlamda çözümlemeler yapılacaktır Araştırma, elde edilen bulguların yorumlarının yer 
aldığı sonuç bölümü ile son bulacaktır. Amaç: Araştırmanın amacı; Afyonkarahisar’a ait ve gün geçtikçe yok 
olmaya yüz tutan sohbet toplantılarından Sandıklı yâren geleneğinin tarihsel süreç içerisindeki değişim ve 
dönüşümleri ile müziğin bu gelenek içinde nasıl bir işleve sahip olduğu hakkında bir durum tespiti yaparak 
elde edilen bulguları ilişki arayıcı bir yaklaşımla değerlendirmektir. Yöntem: Araştırmada, literatür tarama, 
alan araştırması ve betimleme yöntemleri, nitel görüşme ve katılımlı gözlem teknikleri kullanılmış, elde edi-
len veriler görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınarak tasnif edilmiş ve yorumlanmıştır. Analiz: Araştırmada, 
görsel-işitsel kayıtlar ile elde edilen yerel halk müziği repertuarının ezgisel unsurları, çalgıları, seslendirme 
ortamları, seslendirme tavrı, geleneksel halk oyunları bağlamındaki müzik unsurları ve yerel müzik karakte-
ristikleri analiz edilecek bulgular ilişki arayıcı bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bulgular ve Sonuç: Yâren” keli-
mesi dost, arkadaş, ahbap, sevgili, sohbet anlamları ile Anadolu’nun pek çok yöresinde yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Yapılan kaynak taramaları ve alan betimlemeleri, Afyon ve Sandıklı yöresinde sohbet geleneği-



174

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

nin köklerinin Âhilik’e dayandığı öngörülmektedir. 70’li yılların başından günümüze televizyon, bilgisayar, 
internet vb. iletişim araçlarının varlığı ve ekonomik sıkıntılar nedeni ile giderek kaybolan, geçmişteki San-
dıklı köy odası kültürü ve evlerde nöbetleşe olarak yapılan ekmek gezmesi, sıra yemeği adlı sohbet toplantı-
ları geleneğini yeniden canlandırmak ve yaşatmak amacıyla genellikle yöre esnaflarından oluşan bir grup, 
2006 yılında Sandıklı İlçesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği’ni kurmuştur. Bu dernek, aynı 
yıl Yâren Meclisini oluşturmuş ve Çankırı Yâran geleneğinin sistematiğini Sandıklı Yâren Uygulamasına ay-
nen aktarmıştır. Bu bakış açsından yola çıkılarak konuyla ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır: Yöreye ait 
yemek kültürü, ağız özellikleri, türküleri, halk oyunları, aşık oyunu adı verilen bir kısım orta oyunları bu sis-
tematiğin içine yerleştirilmiştir. Hiyerarşik bir düzenin görüldüğü yâren meclisinde eğitim ve eğlence işlevi 
taşıyan sanatsal - kültürel etkinlikler ve özellikle müziğin belli bir disiplin içinde ve bir gösteri niteliğinde su-
nulduğu tespit edilmiştir. Afyonkarahisar coğrafi konumu nedeniyle bağlı bulunduğu Ege bölgesinin kültürü-
nün dışında İç Anadolu ve Akdeniz bölgesine ait yakın çevresinde yer alan yerleşim birimlerinin kültürlerin-
den de etkilenmiş, bu da kültürel çeşitliliğin doğmasına yol açmıştır. Bu etkileşim nedeni ile, yöre ezgilerinde 
ritimsel olarak 9/8’lik zeybeklere, 2/4 ve 4/4’lük kırık havalara sıkça rastlanmaktadır. Bu bildiri bir alan ça-
lışması olarak, sözlü gelenek ürünlerinin yaşatıldığı başlıca ortamlardan yâren geleneğine benzer çalışmalara 
ışık tutacak ve bu yolla halk bilimine katkı sağlayacak olması bakımından önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Sandıklı, Yâren, Müzik 
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SOUNDIES’DEN TRT’YE, MTV’DEN YOUTUBE’A:  
VİDEO MÜZİK KLİPLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Banu ERŞANLI
 

Müzik videosunun ortaya çıkışı temel olarak sanat ve teknolojinin birlikteliğine dayanmaktadır. Sanat ve tek-
nolojinin birlikteliği yeni ve çeşitli formlarla günümüze kadar gelmektedir. “Soundies’den TRT’ye, MTV’den 
YouTube’a: Video Müzik Kliplerinin Tarihsel Gelişimi” isimli bu çalışma; değişen toplumsal, kültürel, tek-
nolojik ve sosyal yapılar ışığında, video müzik klibinin oluşumunu, değişimini, algılanma metodlarını dört 
ana başlık altında ulusal ve uluslararası çerçevede işlemektedir. Müzik videoları; televizyon ve müzik televiz-
yonlarının yaygınlaşması ile birlikte, popüler müziği ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin olarak tanıtmak 
amacıyla 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Ancak müzik videosu hakkında yapılan araştırmalar, türün başlan-
gıcının asıl olarak 1930’lu yıllara dayandığını göstermektedir. Aynı yıllar içerisinde müzik ve animasyonu 
senkronize etmek adına çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Fischinger ve Max Fleischer bu alanda çalışmalar yap-
mış olup 1941-1947 yılları arasında ABD’de iki binin üzerinde video müzik klibi çekildiğini varsaymaktadır. 
Sözü geçen dönemde video müzik klipleri, gece klüpleri, bar ve restoranlara yerleştirilen küçük ekranlardan 
seçilen görüntünün izlenebildiği aygıtlar olan “panoram”larda yayınlanmaktadır. Bu aygıtlarda yayınlanan ve 
siyah-beyaz gösterilen müzik videolarına ise “soundies” denilmektedir (Shore, 1985; Berg, 1987, aktaran: 
Çelikcan, 1996, s. 67-68). 1990’lı yıllarda uluslar arası gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de başta TRT 
olmak üzere müzik televizyonları açısından önemli gelişmeler yaşanmıştır. Sosyal, politik, ekonomik ve tek-
nolojik gelişmelerin ışığında Türkiye’de yaşanan değişim dönemin siyasal yapısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu 
siyasal yapının ise Türkiye’de ulusal anlamda yaşanan gelişmelere yön verdiği açıktır. MTV’nin doğuşunda 
ise popüler kültürün hazırladığı zemin yadsınamaz. Ünlü müzikal yönetmenleri sayesinde 1950’li yıllardan 
itibaren birincil hedef kitle hızla artan nüfusa sahip gençler olmuştur. 1970’lerde ise Grease (1978), Hair 
(1979), Flash Dance (1983), Dirty Dancing (1987) gibi dönemin en önemli müzikalleri için sinema ve müzik 
sektörü ile işbirliği yapılarak albümler oluşturulmuştur. Söz konusu müzikallerde oynayan ünlü aktör ve akt-
rislerin fiziksel özelliklerinin çektiği dikkat ise kostümlerden davranış biçimlerine kadar yarattığı moda akım-
ları ile geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesi olmuştur (Yağcı, 2008, s. 206). MTV, tüm bu popüler 
kültür endüstrisi gelişmelerinin yaşandığı dönemde, 1981 yılında WASEC bünyesinde, müzik yapımcılarının 
ücretsiz verdiği bantları kullanarak, dönemin WASEC CEO’su John Lack tarafından kurulmuştur. Gerek kab-
lolu yayın dağıtıcılarının kanala olan güvensizliği, gerekse plak şirketlerinin karşılıksız olarak içerik vermek 
istememesi, gerekse rakip kanalların varlığı gibi sorunlarla karşılaşan MTV, tüm bu engelleri aşarak yayın 
hayatına The Buggles’ın, “Video Killed The Radio Star” (Video Radyo Yıldızını Öldürdü) şarkısı ile başla-
mıştır (Yağcı, 2008, s. 206). Gerçekten de bu klibin yayınlanması tüm radyo yıldızlarının sonu, müzik 
endüstrisi için ise yepyeni bir başlangıcın habercisi olmuştur. 2000’li yıllarla birlikte gelişen internet, bilgisa-
yar, video kamera ve fotoğraf makinesi gibi elektronik cihaz teknolojileri görüntü ve sesin birleştirilmesi, ke-
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silmesi, formatının değiştirilmesi, üzerlerine görsel efekt ve ses eklenmesi, paylaşılması, yorumlanması ola-
naklarının kolay ve ulaşılabilir olmasına sebebiyet vermiştir. Bu süreçte oluşturulan video müzik kliplerinin 
izleyici ile buluşmasına olanak sağlayan en büyük platform aylık 1.000.000.000 tekil ziyaretçi sayısıyla 
(www.ebizmba.com sitesi 1 Şubat 2016 raporuna göre) YouTube’dur. “Soundies’den TRT’ye, MTV’den 
YouTube’a: Video Müzik Kliplerinin Tarihsel Gelişimi” isimli bu çalışmanın amacı, 1930’lu yıllardan itiba-
ren video müzik endüstrisinin sosyal, teknolojik ve ekonomik gelişmeler ışığında günümüzde geldiği noktayı 
araştırmaktır. Çalışmanın kapsamı, 1934 yılında Von Oskar Fischinger’in “Komposition in Blau” video kli-
binden başlayarak, yıllar içerisinde ulusal ve uluslararası müzik endüstrisinde belirli sebeplerle önem kazan-
mış video kliplerin kronolojik sıralamayla incelenmesi ile oluşturulmuştur. Araştırmada gerekli video kliplere 
ulaşabilmek için internet ortamından faydalanılmış, görsel literatür taraması http://www.youtube.com internet 
sitesi aracılığı ile yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası gelişimlerin incelendiği bölümde ise literatür taramasın-
dan faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, video müzik kliplerinin tarihsel süreç içeri-
sinde sosyal, teknolojik ve kültürel bağlamlar dahilinde; nasıl algılandığının ve hangi yöntem, amaç ve araç-
larla hedef kitleye sunulduğunun açıklanmasını içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Video Müzik Klibi, Soundies, TRT, MTV, Youtube  



177

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

A CONTEMPORARY AVANT-GARDE PRODUCT: A SEARCHING ABOUT ERDEM  
HELVACIOĞLU AND “FREEDOM TO THE BLACK”

Hakan DURAN

Freedom To The Black is one of out of turn sound art Project and has been produced by Erdem Helvacıoğlu 
who is modern day contemporary electro-acoustic music computer, sound designer, guitarist and productor. 
This work of art which is in question is a sound composition inspiried George Maciunas’ Piano Piece work was 
decipheredby Ben Vautier in 1970. However, as both record phases and musical constriction is handled, it is 
realized that this product isn’t a Fluxus Project. Besides, it is evaluated that this product can be rendered as an 
effective cross reference to the Fluxus movement. Fluxus is called “to run” in Latin. It is international Avant-
garde group and was formed by American Artist George Maciunas’ s leadership who is originally Litvanion, 
in 1960 by virtue of meeting the artists who attended John Cage’s experimental composition classes the target 
of Fluxus is to examine the art within social structure and via alternative expressing seeking to create a new 
worldview. Furtmore, Fluxus movement has considerable effect on sense of humour and contemporary art 
implementotions. This piece of art was shown as a sound serious first staging by Vehbi Koç fundation curotor 
of Melih Fereli between 10 to 26 February in 2012. During the first staging of Piano Piece, Ben Vauter noiled 
the piano’s White buttons therefore the only black buttons remained. His this response mode with humorous 
defeotizm agains to developing social event was a pattern to the artistic expressing first of alleven though it 
is out of time, Erdem Helvacıoğlu found it’s sound memory using only black buttons, some equipments used 
in Daily lives such as some clothes toys, and kitchenwares. Therefore he has constituted sound fiction. He 
has used 17 different microphone to record this sound memory. This 10:29 seconds sound composition has 
been shown together with a special sound projection in ARTER in which Maciunas piano is involved. It is 
called “Ambisonic B-Format”. To set up this sound design he worked together with Dr. Tony Myatt sound 
searching center director of York University. Thanks to “Ambisonic B-Format”, which was used the first 
time in Turkey this piece of art was listened to audiences by creating 3D sound atmosphere. Besides that this 
Project accompoined to exhibition as a book and CD. In this study, Maciunas’ Piano Piece work and the piano 
used during this performance was studied with regard to conception of Fluxus which hasn’t been frequently 
studied in musicology has been searched by restricting field-literature scanning to the bibliographic studies 
. On the other hand Erdem Helvacıoğlu’s autobiograpy who continues his studies between New-York and 
İstanbul his Works and internation art proceding have been handled. This piece of art’s Project phase, voice 
record technique, equipment of list, mix and phase of mastering have been searched in that sense. This peace 
of art’s target is that Erdem Helvacıoğlu’s Works need to be used every academic studies in our country just 
because Artist’s many electro acoustic music Works which he do internationally, render him one of the most 
known contemporary Turkish compuser. Erdem Helvacıoğlu’s products suitable property in respect to quality 
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of multidisiplinary musical art and it is contemporary and unique. Interdisciplinary Works made on Artist’s 
products evoluate as contribution to literatue in the field of music technology. 

Anahtar Kelimeler: Erdem Helvacıoğlu, Freedom To The Black, Ambisonic B-format, ARTER, George 
Maciunas, Fluxus 
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FARKLI MÜZİK TÜRLERİNİN MOTİVASYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ÖLÇEK  
GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Yasemin AYDOĞAN, Ali Murat KIRIK, Ercan ŞAHBUDAK, 
Kaya YILDIZ, Sevilay YILDIZ, Erdal ŞEN, Ebru CENGİZ, Selvinaz SAÇAN, Zekeriya ŞAHİN,  

Ayhan AYTAÇ, Mustafa ÖNER UZUN, Arzu ÖZYÜREK

Anlam ve önem: Bu araştırmada farklı türdeki müziklerin farklı grup dinleyiciler üzerinde oluşturduğu 
motivasyona bağlı performans ile verimliliğinin belirlenmesine yönelik katkının ortaya çıkarılmasıdır. 
Araştırmanın önemini ise özellikle üretim işletmelerinde ve farklı hizmet türü işletmelere bağlı çalışanların 
çalışma sırasında dinlediği müzik türleri, bu türlerin kişilerin başta ruhsal, motivasyon ve performanslarını ne 
derece etkilediğinin önemine vurgu yapılmak istenmiştir. Ayrıca bu önemin farklı çalışmalarda da kullanılması 
amacıyla bir ölçek geliştirilmiş ve geliştirilen ölçeğe bağlı olarak araştırma genişletilmiştir. Yapılan araştırmaya 
göre farklı müzik türlerinin dinleyiciler açısından da farklılık oluşturduğu, her müzik türünün ayrı bir dinleyici 
kitlesinin olduğu ve bu müzik türlerine göre dinleyicilerde olumlu yönde etkiler yarattığı gözlenmiştir. Bu 
anlamda yapılan uygulamalı bu çalışmanın farklı disiplinler açısından da önem arz ettiği görülmektedir. 
Amaç: Bu araştırma, farklı müzik türlerinin performans ve verimlilik üzerindeki etkisinin belirlenmesine 
yönelik bir ölçek geliştirme amacıyla gerçekleştirilmiş. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Türkiye 
örneklemini ise İstanbul, İzmir, Sivas, Ankara, Bursa, Kocaeli, Samsun, Aydın, Bolu, Mardin, Edirne ve 
Kırşehir illeri oluşturmaktadır. Örnekleme dahil olan illerde ikamet eden ve özellikle üretim işletmelerinde 
aktif çalışan bireyler arasından rasgele yöntemle seçilmiş 3896 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma 8 ay 
sürmüştür. Sınırlıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, üretim işletmelerinde “Tekstil, 
Mobilya, Otomobil, Kimya, Hizmet, Tarım ve Nakliye sektöründe çalışanlar ile sınırlandırılmıştır. Yöntem: 
Araştırmada katılımcıların farklı müzik türlerinin performans ve verimlilik üzerindeki etkisinin incelenmesi 
amacıyla 37 maddeden oluşan 5’li likert ölçek ve katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine 
yönelikte anket kullanılmıştır. Katılımcıların tamamı rastgele yöntemle seçilmiştir. Araştırmada Basit Rassal 
Yöntem uygulanmıştır. Araştırmaya toplam (N=3896) birey katılım gerçekleştirmiştir. Araştırmadan elde 
edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile analiz edilmiş, güvenirlilik geçerlilik sağlanmıştır. Güvenirlik 
katsayısı Cronbach’s Alpha 0,853 olarak tespit edilmiştir. Bu değer araştırmada kullanılan anket formu ve 
ölçme aletinin güvenilir olduğunu göstermektedir. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik 
analizi, Faktör Analizi, Kolmogorov Smirnov, Man Whitney U, Kruskal Wallis ve Jonckheere-Terpstra Testa, 
Anova, t-test, regresyon ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların çoğunluğu 22-
25 yaş aralığında, %54’ü bayan, %69’u bekar ve %69’u ise lise ve altı eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların 
%48’inin 1001-1500TL arası geliri olduğu, %70’inin mavi yakalı çalışanlardan oluştuğu ve %61’inin 4-10 yıl 
arası çalışma hayatı içerisinde olduğu görülmektedir. Katılımcıların dinledikleri müzik türleri incelendiğinde 
daha çok (%28) klasik, (%21) etnik ve (%15) halk müziğinin tercih edildiği görülmektedir. Katılımcılar daha 
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çok dizledikleri müzikleri radyodan ya da cd çalardan dinlemekte ve müzikle geçirilen zaman açısından 
%35’i 2, %25’i 6-10, %16’sı 3-5 saat aralığında müziğe zaman ayırmaktadırlar. Katılımcıların farklı müzik 
türlerinin performans ve verimlilik üzerindeki etkisinin belirlenmesine yönelik uygulanan ölçek alt boyutlarına 
ilişkin yaş, cinsiyet, gelir ve çalışma şekline göre tüm boyutlarda; eğitim, medeni durum değişkenlerinde 
ise bazı boyutlarda anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Sonuç: Çalışma sonunda, katılımcılara ait 
bazı değişkenlerin (yaş, cinsiyet, gelir, çalışma şekli, eğitim, medeni durum) ölçeğin farklı boyutlarında ya 
da tamamında farklı müzik türlerinin performans ve verimlilik üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Ayrıca 
dinlenen müzikten katılımcıların ruhen ve fiziken etkilenmesi ile toplam müzik dinleme süresi arasında yüksek 
dereceli ilişki bulunmuştur. Katılımcıların yaşının toplam müzik dinleme süresinde olumlu etkisi olduğu ve 
yaş, cinsiyet ve eğitim değişkenlerinin dinlenen müzik türünden bağımsız olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Tür, Çalışan, Birey, Üretim, Atölye, Hizmet, Performans, Motivasyon, 
Verimlilik
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EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK EĞİTİMİ PROGRAMLARINDA YER ALMAYAN  
KORREPETİSYON DERSİNİN GEREKLİLİĞİ

Mari BARSAMYAN
  

Bilindiği gibi, 1998-1999 Eğitim Öğretim yılına dek bağımsız birer bölüm olarak eğitimlerini sürdüren Mü-
zik Eğitimi Bölümleri, bu ders yılından itibaren Müzik ve Resim Bölümlerinin birleştirilmesiyle Güzel Sanat-
lar Eğitimi Bölümü çatısı altında Anabilim Dalı olarak eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedirler. Yeni prog-
ram taslağı ise, 1997 yürürlüğe girmesine rağmen 2006 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmıştır. 
(Uçan, 2004) Ancak 1998’den önce Müzik Bölümü Programlarında var olan korrepetisyon dersi, 2006’da ye-
nilenen ders programında yer almamıştır. Yeni programa eklenen eşlik çalma dersi ise, müzik öğretmeni 
adaylarına derslerde öğretecekleri şarkı, türkü, marşları çok sesli çalabilme amacıyla eşlik partisi yazma ve 
çalma becerisi kazandırma gibi farklı amaca yöneliktir. Eşlik çalma dersi YÖK 2006 programında okul müzi-
ği eşliklerini ve temel oda müziği repertuarını tanıma ve çalma şeklinde tanımlanmıştır. Korrepetisyon Dersi: 
Eşlik, piyano ile vokal müziklere, yaylı, üflemeli çalgılara eşlik edilerek gerçekleşir.. Eşlik edeni, solistle bir-
likte çalan, XVII. yüzyıla dek kendi parçası geri planda kalan, XVII. yüzyıldan sonrasında ise solistle eş de-
ğer konuma geçen oyuncu olarak tanımlayabiliriz. Sıkça kullandığımız korrepetitör kelimesi ise, tam bir mü-
zik temeli olan, vokalistler ve enstrümantistler veya vokal, oda müziği gruplarının seçtikleri eserleri yorumla-
mak için hazırlayan, onlara tavsiyelerde bulunan piyanisttir. Korrepetisyon Dersinin İşlevselliği: - Birlikte 
çalma becerisi gelişir. - Öğretmenin de yardımıyla seslendirdiği eserin dönem özelliklerini de yansıtarak yo-
rumlamayı öğrenir. Örneğin; Barok eserdeki ritm sabitliğine karşın romantik döneme ait bir eserde , bazı öl-
çülerde özgür ritmde(rubato) çalınması gereğini eşliğin yardımıyla yerleştirebilir. - Eserin armonik yapısı ve 
formunu çözerek seslendirmesi, yorumunun gücünü arttırır. - ‘Intonation’ sorununu eşlik parisini duyarak dü-
zeltme imkanı bulur. - Genelde soliste duyulan ana tema ve temaların solist-eşlik paylaşımını izleyerek eşlik 
partisinin soliste cevap bölümlerinde hafif çalarak eşlik partisini öne çıkarıp eserin akıcılığını ve bütünlüğünü 
sağlamış olur. Korrepetitörde Bulunması Gereken Özellikler: Korrepetisyon sanatının gelişeceği temeli oluş-
turmak için müzik bilgisinin çok gerekli olduğu tartışılamaz. - Birlikte çalışmada ilk basamak yorumlanacak 
her eserin tam olarak anlaşılması, korrepetitör ve solist, birbirlerine, eserin yorumunu, belli cümlelerin anla-
mına ait görüşlerini söylemekten kaçınmamalıdır. Ancak gelişme bu şekilde sağlanmış olur. - Solistin partisi-
ni rahat takip edebilmesi için, korrepetitörün ilk görüşte çalma(deşifre) yetisinin gelişmiş olması gerekir. - 
Orkestra partsinin piyanaya uyarlandığı zor partisyonlarda eserin ana fikrini bozmadan eşliği kolaylaştırabil-
mesi, solistin ses rengine göre tınıyı ayarlayabilmesi gerekir. - Öncelikle eğer kompetitör duyarlılığa sahip 
değilse, sanatçılığının yeterliliği tartışılır. Korrepetitörün içsel müzik hissi, gerek solo çalgının sesiyle, gerek-
se vokal solist ile birleşerek kaynaşmaktadır; böylece korrepetitör için solo müzik kendisine ait olmaya baş-
lar.(Bormotov 2007:5) - Bunu şu örnek çok güzel doğrulamaktadır. Rus besteci ve piyanist S. Rachmaninoff, 
bas F. Shalyapin’e eşlik ediyordu. Shalyapin bu çalışmalar hakkındaki anılarını daha sonra kısaca şöyle ifade 
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etmiştir: “Şunu belirtmem gerekir ki, Rachmaninoff piyanoda bana eşlik ederken sanki “ben” değil de “biz” 
şarkı söylüyorduk”(Kazaçkov, Dersten Konsere Kadar, 1990:253-254) Öneriler: Unutulmamalıdır ki, 
Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilimi dalları, eğitimci yetiştirmenin yanısıra, Yüksek Lisans eğitimi de ver-
mektedirler. Marmara Üniversite Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Bölümü her yıl 15 Yüksek Lisans eğitimi öğ-
rencisi giriş yapmaktadır. Yaylı, üflemeli ve şan anadallarında akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin ge-
lişmeleri için oda müziği çalışmalarına da ağırlık vermeleri gereklidir. Konservatuarlarda 8 yarıyıl boyunca 
haftada 1 saat görülen korrepetisyon dersinin Müzik Eğitimi Anabilim dallarında öğrenci yoğunluğundan do-
layı, bir saati üç öğrenciye paylaştırılarak programda tekrar yer almasının sağlanması, bu kongrenin amacı 
kapsamında sunulan önerileri değerlendirilerek uygulamaya geçilmesi ile müzik eğitiminin bu alanına olumlu 
katkılar sağlayacağı inancındayım. 

Anahtar Kelimeler: Piyano, Deşifre, Polifoni  



183

1. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK ve 
SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

KONGRESİ

1st INTERNATIONAL CONGRESS on CURRENT 
APPROACHES in COMMUNICATION, LITERATURE, 

MUSIC and ART STUDIES

AN ANALYSIS OF ARNOLD SCHOENBERG’S STRING TRIO

Esra KARAOL

In this study, Arnold Schoenberg’s String Trio Op. 45 (1946) for violin, viola and cello that from to Schoenberg’s 
Third Period is examined. Because this period is known as his Twelve-Tone Period, the Trio’s place in the 
evolution of his twelve-tone method is also discussed, as well as particular stylistic aspects of the so-called 
“American Period”. Following that, it is given the basic outlines of the twelve-tone harmony and Schonberg’s 
serialism. The term Hexachordal Combinatoriality and its usage in the Trio are also related. After presenting 
the analytical literature of the work, each part of the Trio are examined in details and the ‘set theory’ analysis 
are supported by theoretical schemes and musical examples. Thus, it is seen that the way he uses hexachords 
was the most important idea that came out during the analysis. 

Anahtar Kelimeler: Schoenberg, String Trio, Twelve-Tone
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TÜRKİYE’NİN GENÇ NESİL BESTECİLERİNDEN ARMAĞAN DURDAĞ’IN  
PİYANOLU YAPITLARI

Olga HASANOĞLU
   

Bu bildirinin amacı genç kuşak yetenekli bestecimiz Armağan DURDAĞ’ın bazı eserlerini tanıtmak, bunun 
yanı sıra eserlerini kavram, armoni, içerik açısından incelemek ve icra yöntemleri önermektir. Ulusal müzik 
unsurlarının Geleneksel Türk Müziği dışındaki müzik türlerinde kullanılması Türkiye’nin müzik camiasında 
hep tartışılan bir konu olmuştur. Türk Müziği’nin tempere enstrümanlarda çalınması, batı armonileri ile eşlik 
edilmesi, uzun formlar yaratılması, vurmalı çalgılar desteği olmadan doğru karakter yansıtılamaması bu tar-
tışmaların bir çok nedenlerinden birkaçı. Peki halkın çok tanıdığı ve sevdiği bir ezginin temelinin klasik mü-
zik formunda yazıldığını gösterebilmek, onları buna ikna edebilmek için bu eserler nasıl sunulmalı? Günü-
müzde pop müziği camiasında bu sorun çözülmüş gibi görünüyor. Farklı makamlarda çalınan ezgiler ve ona 
uygun ritimler elektronik enstrümanlarla ifade edilebiliyor, üstelik halk tarafından da pek tutuluyor. Ancak 
burada karşılaşılan tek eksik, bu şekilde işlenmiş müziğin yüzeysel anlamlara hitap etmesi ve insanlara sade-
ce derin olmayan bir duygusal doyum sağlaması. Atatürk’ün bir sözü, ‘’Türk musikisi hiç şüphesiz yüksek 
bir medeniyetin musikisidir. Onu bütün dünyaya anlatabilmek için, bizim milletçe bugünkü medeni dünyanın 
seviyesine yükselmemiz gerekir.” Türk Beşleri gibi eski kuşak Türk bestecileri işte bu yönde geniş bir yol aç-
tılar. Aynı yolda günümüz genç bestecileri de gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu gençlerden biri de hem 
çok yetenekli ve hem de yüksek kalitede müzik bilgisine sahip besteci Armağan DURDAĞ’dır. 1981 yılında 
İstanbul’da dünyaya gelen Armağan DURDAĞ, henüz genç yaşına rağmen yurt içi ve yurt dışında seslendi-
rilmiş eserleri ve birçok saygın sanatçının bu eserler hakkındaki yorumları sayesinde saygınlık ve popülarite 
kazanmıştır. Sanatçının yapıtlarında post-minimalist stilini, Türk ve Orta Doğu müziğinin ezgi ve ritimlerini, 
atonal, modal, poliritmik ve post-romantik ifadeleri izlemek mümkün. Eserlerinin konularının düşünce akset-
tirici olduğu hem başlıklarından hem de yarattıkları ses efektlerinden açıkça belli olarak bestecinin sanata 
olan evrensel yaklaşımını sergiliyor. Kendim piyanist ve piyano hocası olduğum için bu bildiride yoğun piya-
no partisyonlar bulunduran 4 tane eser incelemek istedim: ‘Doğu Güneşinin Peşinde’ fagot ve piyano için 
(Eylül, 2014), ‘Cahiller Ülkesi’, flüt, viyolonsel ve piyano için (Nisan, 2013), ‘Katibim’ soprano ve piyano 
için (Ağustos, 2013) ve ‘Katibim Çeşitlemeleri’ viyolonsel ve piyano için (Kasım, 2008). ‘Katibim’ ve ‘Kati-
bim Çeşitlemeleri’ benzer müzikal malzemelerden oluşuyor ve ikisi de ‘Katibim’ teması üzerine yazılmış. 
Eserlerin yazı şekli ve uzunluğu farklı olmasına rağmen temel ezgiyi izlemek ve duymak eser boyunca sürek-
li mümkündür. İki eserin de başında ve sonunda ‘Katibim’ melodisi ana tema olarak orijinal haliyle geçiyor. 
Bu form eserlerde bir bütünlük sağlar ve dinleyicinin eser içinde kullanılmış değişik “Katibim” motiflerini 
anlayabilmesine olanak sağlar. Bu eserlerin her ikisi de oldukça uzun, etkileyici konser parçalarıdır ve teknik, 
tını ve sonorite zorlukları içermektedir. Parça boyunca farklı yörelerden aksak ritimler duymak ve tanımak 
mümkün. Piyano partisyonu modal armoniler içeriyor ve doğu müziğinin gizli kalmış çok sesliğini açığa çı-
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kartıp dolgun, değişken ve güncel bir etki yaratıyor. ‘Cahiller Ülkesi’ yapıtında kullanılan müziksel ifadeler 
başlığın anlamını tam karşılıyor: flütte keskin atlamalar, kromatik dissonans geçişler, forte ve fortissimo çığ-
lıklar, viyolonselde ısrarcı baskın anlatım, aksak ritimli ve senkoplu kızgın piyano partisi. ‘Doğu Güneşinin 
Peşinde’ adlı eser ise bambaşka bir karakterdedir. Halka şeklinde giden uzun soluklu ana melodi ilginç bir şe-
kilde hem klasik Türk Müziği’ni, hem güncel Amerikan pop ezgilerini anımsatıyor. Giriş ve bitişteki 24 ölçü-
lük kısımlar dikkat çekici bir tempo ile çalınmalı: her ikinci ölçünün sonunda küçük bir yavaşlama yapılıyor. 
Bu yöntem icrada rahatlatıcı dalgalar oluşturuyor. Parçanın formu üç bölümlü olup, kenar kısımları sakin ve 
az sesli, orta kısım ise zıt, dramatik ve yüksek sesli karakterdedir. Enstrümantalistler için adı geçen bütün par-
çalarda teknik zorluklar mevcuttur. Ayrıca değişen tempolar, aksak ritimler ve farklı yazı şekilleri bu eserlerin 
yorumlanmasında çok dikkatli ve ciddi bir yaklaşım ister. 

 Anahtar Kelimeler: Armağan Durdağ, Besteci, Piyano, Yapıt 
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MEDYANINDA ETKİSİ İLE YENİDEN SORGULAMA GEREKLİLİĞİ DOĞAN İYİ  
GÜZEL SES TANIMLAMASI

Serkan OTACIOĞLU

Günümüzde artan yaşam hızı ile birlikte tüm kavramların deforme olduğu bir dünyada medyanın da reyting 
kaygısı ile zaten akademik dünyada bir kavram birlikteliği sağlanamamış birçok konuda olduğu gibi ses 
eğitiminde de belli bazı deformasyonlar oluşmaktadır. Medya da yer alan ve en fazla reyting alan programlar 
arasında zirvede bulunan bazı ses yarışmalarının da etkisi ile iyi ve güzel ses tanımlamasının yeniden 
tanımlanmasının yapılması ihtiyacı kuvvetli bir şekilde yeniden gündeme gelmiştir. Öncelikle sıkça rastlanan 
bir yanlışın düzeltilmesi gereği doğmuştur. İyi ve güzel ses tanımlaması, cümlesinde hemen herkeste uyanan 
eş anlamlılık fikrinin aksine aslında tamamen zıt bir kavram işaret edilmektedir. Bir sesin iyiliği bazı ölçütlere 
bağlı iken, güzel bir ses sadece duygu ve duyuş ile değerlendirilmektedir ve bu duyuş birlikteliği ile tanımlanan 
“Güzel ses” tanımı, tamamen bireyin ve toplumun kültürüne ve alışkanlıklarına bağlı olabilmektedir. Bu 
araştırma iyi ve güzel ses ölçütlerini ortaya koyarak, günümüzde tekrar tanım gerektiren bu konuya açıklık 
getirecek kavramları incelemek sureti ile “hangi ses güzel, hangi ses iyi” kavramını ortaya koymak için messa 
di voce, register, rezonans, vibrato, fonasyon gibi kavramların incelenerek sonucunda bir fikir birlikteliği 
sağlamayı ve ses eğitiminin temel amacını netleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İyi Ses, Güzel Ses, İyi Ses Kriterleri, Messa Di Voce, Rezonans, Register
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MÜZİĞİN FARKLI KÜLTÜRLERDEN BİREYLERİN DUYGULARINA ETKİSİ

Ferda GÜVEN, Esra GÜVEN

Bireylerin duyguları; onların kişisel geçmişi, kültürü ve içindeki yaşadıkları çevredeki bazı uyarıcılar tarafından 
etkilenebilir. Bu nedenle aynı şartların farklı kişilerde farklı duyguları ortaya çıkarabildiği söylenebilir. Bu 
bağlamda birey için bir uyarıcı konumunda olan müziğin de duygular üzerinde etkisi vardır. Bu etki bireyin 
yaşantıları ve kültürüyle de ilişkili olabilir. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye’de yaşayan fakat Türkçe 
bilmeyen farklı ülkelerden bireylerin, kendilerine dinletilen bir Türkçe şarkıya ilişkin duygularını ve bu 
konudaki kültürlerarası farklılığı belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar 
Döneminde Ankara’da bulunan Yabancı Dil Kurslarında, farklı ülkelerden gelerek görev yapan ve okuyan 8 
kişi (6’sı erkek, 2’si kadın) üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların 5’i öğretmen 3’ü öğrencidir. Katılımcılardan 
1 kişi Almanya (A1), 1 kişi ABD (ABD1), 2 kişi Kanada (K1, K2), 2 kişi Suudi Arabistan (SA1, SA2) ve 2 kişi 
de İngiltere (İ1, İ2) uyrukludur. Katılımcılar Türkçe bilmediği için katılımcılarla İngilizce iletişim kurularak 
görüşülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından önceden belirlenmiş 
bir Türkçe şarkı (Bir Kulunu Çok Sevdim) katılımcılara dinletilmiştir. Dinletilen bu şarkıya ilişkin görüşme 
formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Görüşme formunda katılımcıların cinsiyeti, uyruğu ve görevine 
ilişkin kişisel bilgileri içeren soruların yanında “Dinlediğiniz bu şarkı sizde nasıl duygular oluşturuyor?” ve 
“Şarkıyı söyleyen kişi sizce neler hissediyor olabilir?” şeklinde iki soru yer almaktadır. Seçilen şarkı arabesk 
türünde bir şarkıdır. Arabesk türündeki şarkılar genellikle aşk, ayrılık, umutsuzluk, hüzün gibi duyguları içerir. 
Görüşmeler katılımcıların çalıştıkları ve okudukları yabancı dil kurslarında, çalışmaya uygun ve duygularını 
rahatlıkla ifade edebilecekleri bir ofis ortamında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla görüşmeye başlamadan 
önce onlara çalışmanın nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verilmiştir. Kendilerine önce yaklaşık 4 dakika süren 
Türkçe şarkı dinletilmiş ve görüşme formundaki sorular sorulmuştur. Video çekimine izin veren 5 katılımcının 
konuşma görüntüleri kaydedilmiştir. Diğer 3 katılımcının konuşmaları ise araştırmacı tarafından not alınmıştır. 
Katılımcıların şarkıyı dinlemeleri sırasında araştırmacı katılımcıları etkilememek amacı ile kendi jest ve 
mimiklerinde nötr kalmaya özen göstermiştir. Her bir katılımcı ile yapılan görüşmeler yaklaşık 15-20 dakika 
sürmüştür. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen 
bulgulara göre farklı ülke uyruklu 8 kişi, dinledikleri Türkçe şarkıya ilişkin duygularını sırasıyla şu şekilde 
ifade etmişlerdir: A1: Doğu müziği, Reggae Beat’e benziyor, aşkla ilgili, şarkıcı mutlu ve bir kadını seviyor. 
ABD1: Türk kültürü hissediliyor, yorgun ve üzgün duygular hissettiriyor. K1: dans etme isteği uyandırdı, 
bazen hızlı ve mutlu bazen yavaş ve üzgün, aşkını itiraf eden/haykıran birini ve mutsuz sonla biten bir aşkı 
anlatıyor. K2: kederli ama aynı zamanda neşeli bir şarkı, bir şeyin yasını tutuyor gibi, birine kendisine dönmesi 
için yalvarıyor, bir kadını veya bir şeyi kaybetmiş gibi, Reggae Beat tarzı Bob Marley gibi. SA1: kötü anıları 
hatırlatıyor, şarkıcı yalnızlık ve kimsenin kendisini anlamadığını hissediyor, SA: şarkı beni rahatlıyor, hoş 
duygular uyandırıyor, şarkıcı içten ve kalpten söylüyor. İ1: acı, nefret ve yalnızlığı hatırlatıyor, sıkıcı, başımı 
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ağrıtıyor, tek başıma dinlemem mümkün değil, “dolmuş” müziği gibi. İ2: Doğu tarzı müzik, aşkla ilgili, üzgün 
ve birini kaybetmiş gibi. Sonuç olarak Türkçe bir şarkının farklı ülke uyruklu kişilere dinletildiği ve şarkıya 
ilişkin duygularının incelendiği bu çalışmada aynı müziğin farklı kültürlerdeki insanlarda benzer duygular 
ortaya çıkarabildiği gibi farklı duygular da ortaya çıkarabildiği görülmüştür. Genel olarak katılımcılar şarkının 
müziğinin; kendilerinde üzüntü, aşk, yalnızlık, yas tutma ve kötü anıları hatırlama gibi duyguları yaşattığını 
belirtmişlerdir. Ancak, mutluluk duygusunu hisseden ve şarkıda eğlenceli bir şeyin anlatıldığını belirten 
katılımcılar da olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik, Duygu, Kültür 
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TÜRKİYE’DE JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK OLGULAR ÜZERİNDE MÜZİĞİN  
ETKİSİNİ BELİRLEMEK AMACIYLA YAPILAN TEZLERİN İNCELENMESİ

Çiler YEYĞEL ÖZCAN, Semra ELMAS, Ümran SEVİL
 

Kadınlar toplumda hassas gruplar arasında yer almaktadır. Dünyada ve ülkemizde kadın sağlığı sorunları da 
oldukça önemli bir yere sahiptir. Yaşamlarının her döneminde karşılaştıkları sorunlara yönelik farklı girişim 
ve tedavi yöntemleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu süreç içerisinde yapılan girişimlerde, tedavide ve 
iyileşme aşamasında farklı duygular ve hisler deneyimleyebilmektedirler. İstenmeyen duyguların azaltılması 
ve iyileştirme süreçlerinin daha etkili olabilmesi için uygulanan yöntemlerden biri de müzikle tedavi yönte-
midir. Amaç: Türkiye’de jinekolojik ve obstetrik olgular üzerinde müziğin etkisini belirlemek amacıyla yapı-
lan tezleri incelemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, 15 Mart 2016 tarihinde Yükseköğretim Ku-
rulu Ulusal Tez Merkezi’nde “müzik” ve “müzik ve kadın” anahtar kelimeleri ile taranan 2004 tez, örnekle-
mini ise jinekolojik ve obstetrik olgularını içeren sekiz tez oluşturmuştur. İncelenen çalışmalardan altısı yük-
sek lisans, biri doktora ve bir diğeri de uzmanlık tezi olup, yedi tanesine tam metin, bir tanesine özet metin 
olarak ulaşılmıştır. Bulgular: Müzik; rahatlatıcı, stres ve anksiyeteyi azaltıcı bir gevşeme yöntemi olup, non-
farmakolojik bir tedavi yöntemi olarak çok eski yıllardan beri kullanılmaktadır. Gebe ya da postpartum dö-
nemde ve jinekolojik olgularda, müziğin olumlu düşünme kapasitelerini arttırması ve stresin, sıkıntının azal-
tılmasında büyük etkisi olduğu vurgulanmaktadır. Randomize, prospektif olan bir çalışmada, genel anestezi 
altında abdominal histerektomi ve myomektomi uygulanan hastalarda müzik terapisinin preoperatif anksiyete 
üzerine etkileri, intraoperatif ve postoperatif dönemde anestezi uygulamaları üzerine etkisi incelenmiştir. Bu 
çalışmada; perioperatif dönemde anksiyete ve ağrı için farmakolojik tedavi seçenekleriyle birlikte hipnoz, 
akupunktur ve müzik terapisi gibi tamamlayıcı tıp girişimleri, sonuçları hakkında bilinenler henüz yeterli dü-
zeyde olmasa bile giderek popüler olduğu belirtilmektedir. Müzikle tedavi ve teröpatik telkin yöntemleriyle 
uyanık hastalarda yapılan pek çok çalışmanın perioperatif dönemde cerrahiye bağlı anksiyetenin azaldığı göz-
lenmiştir. Anksiyolitik ve sedatif etkilerinin yanı sıra müziğin ameliyat sonrası iyileşme süresini kısalttığı, 
analjezik ihtiyacını azalttığı gösterilmiştir. Rejyonel anestezi uygulanan hastalarda, müzik dinlemenin sedatif 
ilaç ihtiyacını azalttığı, hasta memnuniyetini artırdığı bildirilmiştir. Müziğin kanser hastalarının uyku kalitesi 
üzerine etkisinin incelendiği kontrollü ve deneysel bir klinik çalışmada; hastalara yatmadan önce dinletilen 
müziğin uyku kalitesini etkilediği, uyku sürelerini uzattığı ve dinlenmiş olarak uyandıkları saptanmıştır. Se-
zeryan sonrası ağrı kontrolünde ilaç dışı farklı iki yöntemin (masaj / dokunma ve müzik / gevşeme) etkililiği-
nin karşılaştırılarak incelendiği deneysel tipte; tanımlayıcı, kesitsel ve geriye dönük analitik bir çalışmada; 
sezaryen ile doğum yapan loğusaların, doğum sonrası ağrılarının kontrolünde; hemşirelerin, masaj / dokunma 
ve müzik / gevşeme girişimlerini uygulayarak loğusaların ağrı oluş sıklığını, ağrı şiddetini, kaygı düzeyini ve 
ilaç kullanımını azaltmada etkin olduğu görülmüştür. İndüksiyon uygulanan primipar gebelere travayda veri-
len eğitim ile dinletilen müziğin doğum sürecine etkisini belirlemek amacı ile yapılan deneysel çalışmada; 
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eğitim ve müzik gebelerin doğum ağrılarının endişesini ve duyarlılığını azaltarak, ağrının yarattığı sıkıntıların 
artmasında gecikmelere neden olmuştur. İndüksiyon uygulanan primipar gebelere travayda verilen eğitim ile 
dinletilen müziğin doğum sürecine olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır. Travayda indüksiyon uygulanan 
primipar gebelere canlı olarak dinletilen ney sesinin doğum sürecine etkilerini belirlemek amacıyla deneysel 
olarak planlanan çalışmada; bu yöntemin ağrı toleransını, destek ve güçlülük durumunu, ritmik olarak nefes 
almayı, hareket etme durumunu arttırdığı saptanmıştır. Gebelere non stres testi sırasında dinletilen müziğin 
test sonucuna etkisini belirlemek amacıyla, son test kontrol gruplu yarı deneysel olarak yapılan çalışmada; 
NST sırasında gebelere dinletilen müziğin, fetal hareket ve akserelasyon sayısını artırdığı ve gebelerin test sı-
rasında daha fazla olumlu duygu yaşamasını sağladığı tespit edilmiştir. Betimsel bir çalışmada; müziğin kan-
ser hastaları üzerindeki psikolojik ve sosyal etkisinin araştırıldığında, kanser hastası bireylerin müziksel bir 
aktivitenin içinde bulunmadan önceki psikolojik durumları ile sonraki psikolojik durumlarının ve önceki sos-
yal durumları ile sonraki sosyal durumlarının karşılaştırılıp incelenmiştir. Meme kanserli hastalar, Sevda Ce-
nap and Müzik Vakfı Farkındalık Korosuna katılmışlardır. Araştırmanın sonucunda koroya katıldıktan sonra 
psikolojik ve sosyal durumlarının çok daha iyi olduğu ortaya çıkmıştır. Hastalar kendilerini daha huzurlu ve 
daha mutlu hissettiklerini, aynı hastalıkla mücadele eden başka bireylerle ortak bir sosyal aktivitenin içinde 
bulunuyor olmaktan mutlu olduklarını dile getirerek, müziğin kanser hastaları üzerindeki önemli olumlu etki-
leri olduğu saptanmıştır. Jinekolojik muayene olmak için başvuran hastalarda, jinekolojik muayeneye olmaya 
bağlı anksiyetelerinin azaltılmasında, araştırmacı tarafından tasarlanmış özel jinekolojik muayene giysisi ile 
bu giysiyle birlikte müzik uzmanı tarafından oluşturulmuş müziğin etkisini incelemek amacıyla yapılmış 
yarı-deneysel, kesitsel türdeki çalışmada; müziğin jinekolojik muayeneye bağlı anksiyetenin azaltılmasında 
katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Sonuç: Müziğin obstetrik ya da jinekolojik hasta kadınların yaşamları üzerin-
de olumlu etkilerinin olduğu ve müziğin etkisiyle psikolojik ve sosyal anlamda kendilerini daha iyi hissettik-
leri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda; bağımsız hemşirelik girişimi olarak müziğin hemşirelik uygulamalarına 
dahil edilmesi, hemşirelerin bu konuda eğitilmesi, araştırma sonuçlarının meslek çalışanlarına duyurulması 
ve meslek yaşantısına geçirilmesi önerilir. 

 Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik ve Kadın, Kadın Sağlığı 
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AFYONKARAHİSAR İLİ SİNANPAŞA İLÇESİ HALK MÜZİĞİ UNSURLARI

Hülya UZUN

Öz. kuşağa aktarılan yapıtaşlarıdır. Bu geleneğe ait pratikler sonucu oluşan ürünlerin kayıt altına alınıp tasnif 
edilerek bir sonuca vardırılması, bir ulusu oluşturan kültürel kimliğin de gelecek kuşaklara aktarılması yolunda 
önemli bir adım olarak görülmektedir. Bu bağlamda, Afyonkarahisar ili Sinanpaşa ilçe merkezinde 8 Mayıs 
2011 tarihinde gerçekleştirilen bu alan çalışmasıyla, yok olmaya yüz tutan halkbilimi pratikleri ve ona ait 
ürünler tespit edilerek kayıt altına alınmış, veriler tasnif edilip bulgulara ulaşılmıştır. Yöreye ait az sayıda 
kaynağın taranması ve alanda kaynak kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda; çeşitli törensel ritüellerde 
(düğün, kına vb.) TRT Repertuarında ve kaynaklarda yer alan Afyonkarahisar Türkülerinin seslendirildiği, 
oyun eşlikli türkülerin Ege bölgesinin zeybek kültürünü yansıttığı, özellikle kadınlar arasında mani ve ninni 
söyleme, atışma geleneklerinin devam ettiği ortaya çıkmıştır. Sinanpaşa ilçe merkeziyle sınırlandırılan bu 
çalışmanın, daha bakir olduğu ve geleneği yaşadıkları, alanda yapılan görüşmelerden tespit edilen yöreye ait 
köylerde de gerçekleştirilmesi, araştırmanın daha kapsayıcı ve işlevsel olmasını sağlanmıstır. Ancak bu şekilde, 
kültürel değerlerimizin yerelden ulusala, ulusaldan evrensele yok olmadan aktarılacağı öngörülmektedir. 
Amaç: Alan araştırması yaptığımız Sinanpaşa ilçesinde, Afyonkarahisar yöresine ait ve TRT Repertuarında ve 
diğer yerel kaynaklarda yer alan türkülerin seslendirildiği tespit edilmiştir. Bunun dışında ninni, atışma, mani, 
ağıt gelenek, görenek, adet gibi halk müziği ve dolayısıyla halkbilimi ile ilgili pratikler, görüşme yaptığımız 
kaynak kişilerden derlenerek görsel-duysal olarak kayıt altına alınmış ve tasnif edilmiştir. Adı geçen bu yerel 
unsurlar, bağlı olduğu yöre halkının kültürel ürünlerinin ortaya çıkmasını ve kültürel çeşitliliğin oluşmasını 
sağlamışlardır. Yöntem: Araştırmada, alan araştırması, literatür tarama, betimleme yöntemleri, nitel görüşme 
ve katılımlı gözlem teknikleri kullanılmış, elde edilen veriler görsel ve işitsel olarak kayıt altına alınarak 
tasnif edilmiş ve yorumlanmıştır. Analiz: Araştırmada, görsel-işitsel kayıtlar ile elde edilen yerel halk müziği 
repertuarının ezgisel unsurları, çalgıları, seslendirme ortamları, seslendirme tavrı, geleneksel halk oyunları 
bağlamındaki müzik unsurları ve yerel müzik karakteristikleri analiz edilerek bulgular ilişki arayıcı bir 
yaklaşımla ele alınmaya çalışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Bu çalışma, Afyonkarahisar iline ait Sinanpaşa merkez 
ilçesinde geçmişten günümüze yaşanan ve yaşatılan Türk Halk Müziği unsurlarının tespiti üzerine yapılan 
bir alan çalışmasıdır. 8 Mayıs 2011 tarihinde yörede kaynak kişilerle yüz yüze gerçekleştirilen çalışmada 
konuyla ilgili geleneğe ait uygulamalar doğal ortamında gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, yöreye ait az sayıda 
kaynak taranmış, geçmişte geleneği yaşayan ve bugün de yaşatmaya çalışan yöre insanının aktardığı bilgiler 
ve uygulamalar kayıt altına alınmıştır. Verilerin tasnifi ve yorumlanması ile aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. 
Yapılan alan araştırmasında Türk Halk Müziği unsurlarının daha çok evlenme törenlerinde ortaya çıktığı 
görülmüştür. Evlenme törenleri sırasıyla şöyle oluşmaktadır: Dünür gezme(görücülük), söz kesilip kahve 
içme, nişan(yavuklu olma), şerbet içilmesi, karşılıklı sini gönderilmesi, sini ardı, kandillikler gönderilmesi, 
hıdrellez daveti. Kuzu kesilerek yemekli kır daveti yapılır. Bayramlık(kız evinden oğlan evine, oğlan evinden 
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kız evine karşılıklı çamaşır), kurban bayramında ise süslenmiş koç(oğlan evinden kız evine) gönderilir. Dört 
gün boyunca süren düğünde Halk Müziği unsurlarını oğlan veya kız evinde yapılan toplantılarda görülmektedir. 
“Çengi” adı verilen müzisyen grup, def çalıp türkü söyleyen en az iki kadından oluşmaktadır. Oğlan evinde 
ve kız evinde yapılan kına gecelerinde de müzisyenler kına türkülerini çalıp geceye eşlik etmektedir. Yörede 
geleneksel evlenme töreninde çalınıp söylenen türkülerin biçimsel özellikleri kısaca şöyledir; Yöre ezgilerinde 
Genel olarak GTHM içerisindeki dizilerden çoğunlukla hüseyni, uşşak, hicaz dizileri görülmekte olup, 
ritimsel olarak 9/8’lik zeybeklere ve 2/4 kırık havalara sıkça rastlanmaktadır. Ezgisel yapı ise bezeklidir, ezgi 
sekilemeleri kullanılır; bununla birlikte yörede kullanılan sazlar genellikle bağlama tef olup, icrasal özellik 
olarak da daha çok Ege bölgesinin özelliğini taşımaktadır. Yöre türkülerinden bazıları şunlardır: “Afiyonun 
yoğurdu”, “Akpınar yapısına”, “Erik dalları”, “Şalvarıma Kurdele misin?”, “Kalkın de Gidelim”, “Gökten 
Zembil İniyor”, “Kız Saçların Saçların”, “Kına Havası” vb. dir. Bu bildiri bir alan çalışması olarak, sözlü 
gelenek ürünlerinin yaşatıldığı başlıca ortamlardan yâren geleneğine benzer çalışmalara ışık tutacak ve bu 
yolla halk bilimine katkı sağlayacak olması bakımından önemli görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Sinanpaşa, Halk Müziği, Evlenme, Gelenek 
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ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ BİR ALGI DENEYİMİ: SENFONİNİN RESMİ.

Mehmet ÖZEN, Uğur Baran KASIRGA
 
 
Sanat, insanın içinde ya da dışında bulunduğu durumdan hareketle doğası gereği yaşadığı çeşitli etkileşimle-
rin, duygu ve düşünceler aracılığı ile dışa vurulmasıdır. Dışa vurum; yazı, müzik, yapı, çizim ve çeşitli somut 
ya da soyut öğeler aracılığıyla iletişime dönüşmüş ifade biçimlerinden oluşur. Sanat, sosyal yaşamın kaçınıl-
maz bir parçası olarak düşündüğümüzde. Her bireyin bir şekilde sanat üretip yada tüketerek hayatını benzer-
leri üzerinden anlamaya veya aktarmaya çalışması insanlık tarihi boyunca her zaman yaşanan veya yaşatılan 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır. Anlama yada anladığını aktarma süreci insan beyninin çeşitli duyular 
aracılığıyla elde ettiği hisler ve buna bağlı algılarla mümkün hale geldiği bilinmektedir. Zihinsel sürecin ya-
şadığı bu durum, kişiye çeşitli deneyimler (farkındalık) ve buna bağlı alışkanlıklar kazandırdığı bilinmekte-
dir. Örneğin müzik işitsel organımıza hitap ederken görsel ve tensel birçok duyular aynı oranla bu seslere hiz-
met eden ortak bir gerçeklik içinde olduğu görülür. Aksi durumda sadece seslerle kavradığımız dünyayı ya da 
sessiz kavradığımız görsel bir dünyayı yaşıyor olabilirdik. Duyu organlarımızın işlevsel yapıları bakımından 
taşıdıkları özellikleri birinin tamamlayıcısı gibi birbiriyle uyum ve ilişki içerisinde bulunduğu beynimizdeki 
zihinsel sürecini birlikte ve eş zamanlı tamamladıkları görülür. Ses ve görüntü buna en iyi örnektir. Kapsam: 
Bu çalışmada, ifadesini sesle ve görsel yolla kuran sanatlar arasında benzeşen veyaayrışan yanlartespit edile-
rek biçim ve anlam bakımından sanatın temel öğeleriüzerinden karşılaştırılmıştır. Bu araştırma sesin kendine 
ait gerçekliğiyle, ses ve görüntünün eş zamanlı kurulan gerçekliği mukayese edilmiştir. Resim ve Müzik’le 
yapılan sanatlar bu karşılaştırmanın değerlendirme araçları olarak kullanılacaktır. Resmin temel ilkeleri sayı-
lan, kompozisyon ve onu oluşturan ışık, renk, doku, ritim, denge, zıtlık, derinlik, oran-orantı, egemenlik gibi 
değişkenler, müziğin temel öğeleri sayılan ritim, melodi ve armoni gibi bileşenler resimsel karşılığı açısından 
ele alındığında ortaya çarpıcı sonuçlar çıkabilmektedir. Müziğin harfleri sayılan notaların renklere karşılık 
geldiğini, düzenli ya da düzensiz aralıklarla tekrarlanan vuruşların kalbimizin vuruşlarına, yürüyüşümüze 
denk gelen müziğin ritmik özellikler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Resimdeki uyum ve dengeyle müzik 
de karşılığı olan armonik denge aynı değerlerden yola çıkarak farklı gibi görülen duyulara dönüştüğü bilin-
mektedir. İki farklı sanat disiplinini bir arada kullanmanın zenginleştirilmiş bir algı deneyimi yaşatacağı iddi-
asını taşıyan bu araştırma iddiasını örnek uygulamalarıyla kanıtlamaya çalışmaktadır. Yöntem: Bu sayede, 
müzik ve resmin ortak bağlardan yola çıkarak aynı kavramlara farklı duyumsamalarla ulaştığı anlaşılmakta-
dır. Bilinen insan türü olarak yaklaşık 200 bin yıldır dünya üzerindeyiz. Lisan gibi anlamlı sesli işaretlerle an-
laşmaya başlayalı henüz 20 bin yıl oldu. Yazılı olarak iletişim kurmamız ise sadece son 10 bin yıldır süregeli-
yor. Oysa bizi duygularımızla yöneten alt beynimiz 500 milyon yıldır dünya üzerinde var. İlk çağlarda mağa-
ra duvarına çizilen figürler, muhtemel seslere denk gelen hareketlere ve tehlikelerin varlığını işaret etmeye 
yönelik olarak ortaya çıktığı bilinmektedir. Isınmak için ateş yakıp çevresine toplanmayı bilen insanoğlu çı-
kardığı sesler ve işaret ettiği görüntülerle hayatı anlamlandırmaya o zamandan itibaren başlamıştır. Bu gün 
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ekranlara bakarak hayatı anlama çabamız bunun süre gelen bir uzantısı gibidir adeta. Gelişen insan ve doğa-
sını anlama çabası, algılarımız ve buna bağlı iletilerimiz üzerinde yapılan araştırmalarla zenginlik kazanaca-
ğı, özellikle duyularımız ve algılarımız gelişen teknolojiler sayesinde farklı bir yöne doğru evrildiği çeşitli 
araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Biçim ve rengin kavranabilirliğine hizmet eden Plastik sanatlarla, 
seslerle elde edilen Müzik,birbirinin tamamlayıcısı gibi kullanıldığında nasıl bir algı örgüsü oluşturduğu ör-
nek çalışmalar takip edildiğinde ortaya çıkmaktadır. Bulgular: Müziğin kulağımıza hoşluk yaratan özelliğiyle 
içinde farklı yapı taşları barındırsa da, farklı duyu organlarına hitap etmeleri bakımından plastik sanatlarla 
hiçbir ilişkisi yok gibi görülmektedir ya da kabul edilmektedir. Ancak, özellikle resim ve müziğin işitsel ve 
görsel olarak iki farklı duyu organımıza nasıl etkilediğini, resimler ve resme ilişkin oluşturulmuş müzikler ya 
da tam tersinin eşleşen ortak noktalarının neler olabileceği bu araştırmada derinleştirilmektedir. Biçimsel ola-
rak Resim ve Müzik’in renk ve seslere bağlı (nota) olarak zihinsel algılama süreçlerinden nasıl süzüldüğünü 
bazı ileri tıbbi görüntüleme uygulamaları bize gösterilebilmektedir. Sanatçının sanatın temel elemanlarını 
(öğelerini)nasıl kullandığını, bu öğelerin biçim ve renk ilişkisi ile müziğin notasyonları ve harmonik yapısı 
arasında nasıl bağlar kurduğu, karşılaştırmalı yöntemlerle ele alınmaktadır. Sonuç: Bu çalışma müziğin duyu-
labilir olduğu kadar görülebilir olabileceğini ve bu sayede zihinsel algının zenginleştirilebileceği savından 
hareket etmektedir.Ortaya çıkan bulgular örnek bir çalışma üzerinden ele alınmış,besteci ve piyanist Fazıl 
SAY’ın bestelerinden yola çıkılarak resimler hazırlanmıştır. Bu bağlamda bestecinin “Mezopotamya 
senfonisi“adlı eseri örnek olarak seçilmiş ve 100 kişilik bir orkestrayla seslendirilmiştir. Aynı konserde bu 
senfoni için üretilmiş on metrelik bir tablo bestecinin de katılımıyla tanıtılmıştır. Böylece kendi topraklarına 
ait kültürel kodlar üzerinden müziğine yaklaşan Fazıl SAY’ın bu bestesi ilk kez bir tabloda görselleşerek sen-
foniye eşlik etmiş ve bu çalışmaya örnek olmuştur. Zenginleştirilmiş algı; müzik için yapılmış resmi ya da re-
sim için yapılmış müziği yan yana getirerek örnek uygulamalarla algının çok daha verimli ve zengin hale ge-
tirdiği kanısını denemeye çalışmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Zenginleştirilmiş Algı, Resim, Müzik, Algı, Müziğin Resmi 
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SES EĞİTİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ayşe Meral TÖREYİN

Sesin fark edilerek insanlar arası iletişim amaçlı kullanılmaya başladığı tarih, ilkel de olsa kullanma 
biçimlerinin oluşturulmasının da başlangıcı sayılır. Müzik yapma aracı olarak ise müzik tarihine dayandırılır. 
Çünkü müziğin temel kaynağı şarkı söylemektir. Söz ve sesin birlikte egemen olduğu müzik “ses müziği”dir. 
Temeli toplu yaşama geleneğinin başlamasıyla, toplu yapılan işler sırasında insanların zorlamayla veya sevinç 
ve mutlulukla çıkardıkları seslerden oluşan “iş şarkılarına” dayanır. Ses müziği ve bu bağlamda ses eğitiminde, 
ilk çağlardan günümüze kadar en basit şarkılardan gelişmiş formlara, basit şarkı söyleme biçiminden ses 
virtüözlüğü de denilen arya repertuvarına ulaşıldığı ve bu gelişmeye paralel olarak her çağın sanat, bilim ve 
teknolojik özelliklerini yansıtan söyleme biçimleri oluştuğu görülmektedir. İnsan sesinin müzik sanatındaki 
etkileme gücü, ses kullanabilmeye yönelik tekniklerin doğmasına neden olmuştur. İnsan sesiyle müzik yapma 
biçiminin gelişmeye başlaması barok dönemine rastlar. Bu dönemde ortaya çıkan opera sanatı ve devamındaki 
klasik ve romantik dönem operaları ile ses teknikleri en üst düzeye çıkmıştır. Bütün bu gelişmelere bağlı 
olarak, sesin eğitilme biçimlerinde, farklılıklar yaşanmıştır. O dönemlerde sesin etkileme gücünün, sesin 
tınısından kaynaklandığı inancıyla “güçlü ses” oluşturarak müzik yapmaya önem verildiği bilinmektedir. Bu 
durumda “söz unsuru” göz ardı edilmekte, sadece sesin güçlü ve artistik boyutuna önem verilmekte, adeta 
bir çalgı gibi ses üretmek tercih edilerek, bu yönde eğitim yapılmaktaydı. Bilim ve teknolojideki gelişmeler 
sonucunda ses kayıtlarının yapılmaya başlandığı XIX. yüzyıldaki söyleme biçim ve teknikleri incelendiğinde, 
günümüzdekinden çok farklı olduğu görülür. Bu fark müzikte ve sanattaki değişik akımlardan kaynaklandığı 
kadar, bilim ve teknolojideki gelişmelerden de kaynaklanmaktadır. Eğitim bilimlerindeki gelişmeler, yeni 
yaklaşımların, öğretim yöntemlerinin ve modellerinin geliştirilmesi pek çok alanda olduğu gibi müzik eğitiminde 
ve özellikle ses eğitiminde, bilinen ve uygulanan pek çok kuramı yeniden gözden geçirme zorunluluğunu 
doğurmuştur. Ses eğitimi bireyin, var olan sesinin sağlığını koruyarak doğru, güzel ve etkili kullanabilmesine 
yönelik beceri ve davranışların kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen bir özel alan eğitimidir. Ses, belli organ 
ve bölgelerin eşgüdüm içerisindeki hareketleriyle gerçekleştirilir. Ses sistemi olarak adlandırılan bu organların 
her biri, ses üretimi sırasında önemli görevler üstlenir. Ses sistemini oluşturan organları tanıyarak bilinçli 
kullanmak ses eğitiminin esasıdır. Günümüzde, ses eğitimi kapsamındaki özellikle şan ve koro eğitimlerinde, 
insan ses yapısı ve işleyişine uygun olarak geliştirilen yeni yöntemler, teknikler ve uygulamalarla yapılan eğitim, 
sözcüklerin anlaşılırlığı ve etkileme gücünün yanında müzikalite düzeyini de arttırmaktadır. Son yıllarda gerek 
ülkemizde gerekse operanın gelişmiş olduğu diğer ülkelerde bu bilinçle geliştirilen ses eğitimi teknikleri ile 
söyleme biçimlerinin önem kazanmış olduğu görülmektedir. Amaç: Araştırmanın öncelikli amacı, ses eğitimi 
kapsamındaki koro ve şan eğitimlerinde son 20-25 yıldır gözlemlenen değişikliklerin nedenlerini saptayarak, 
bu değişikliklerin söyleme biçimlerine olumlu ya da olumsuz yansımasını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca, şan ve 
koro eğitimlerinde kullanılan alışılmış öğretim yöntemleri yanında, farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarının 
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kullanılıp kullanılmadığını belirlemek de amaçlanmıştır. Kapsam: Araştırma, üniversitelerde verilmekte olan 
ses eğitimi kapsamındaki şan ve koro eğitimlerini kapsamaktadır. Yöntem: Çalışma nitel bir araştırmadır ve 
betimsel yöntem kullanılmıştır. Verilerin bir kısmı alan yazın tarama yöntemiyle elde edilmiştir. Diğer taraftan, 
konuya ilişkin görüşlerine ulaşmak amacıyla, araştırmanın öznesi durumunda bulunan ve üniversitelerde 
görev yapmakta olan şan ve koro eğitimcileri ile opera sanatçılarından oluşan 12 kişiyle yarı yapılandırılmış 
görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sesli kayıt altına alınırken, notlar halinde yazılı olarak da kaydedilmiştir. Veri 
Analizi: Görüşme ile elde edilen veriler betimsel ve içerik analizleri yapılarak çözümlenmiştir. Betimsel analiz; 
betimleme, analiz ve yorumlama sıralaması doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Böylece yapılan görüşmelerde 
verilen cevaplardan “ne”lerin, “neden ve nasıl” olduğu saptanmıştır. Görüşme sorularına verilen cevaplar 
ayrıca içerik analizi ile daha derin bir işlemden geçirilerek, betimsel analizde gözden kaçan, fark edilmeyen 
kavram ve konular ortaya çıkarılmıştır. Birbirine benzeyen veriler belirli tema ve kavramlar çerçevesinde 
bir araya getirilerek yorumlanmış ve bulgulara dönüştürülmüştür. Bulgular ve Sonuç: Elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi sonucunda; özellikle şan ve koro eğitimlerinde son yıllarda, bilinçli ses üretmek amacıyla 
ses sistemini tanıtarak, yumuşak, doğal ve daha müzikal söyleme biçimlerinin kazandırılmasına önem verildiği 
saptanmıştır. Buna bağlı olarak özellikle koro yorumlarındaki doğal ve doğru tını oluşumunda önemli bir 
gelişme kaydedildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ses eğitiminin çeşitli türlerindeki eğitim süreçlerinde, uygulama 
kadar kuramsal boyutun da önemli olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Şan, Koro, Ses Sistemi, Yaklaşım 
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TÜRKİYE’DE CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE MÜZİK EĞİTİMİNDE  
ULUSAL VE BATI MÜZİĞİ YÖNELİMİ

Esra GÜVEN
 
  
Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’ndeki inkılâp ve yenilikler müzik eğitimi alanında da görülmektedir. 
Türkiye’de ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarında ve programlara dayalı olarak yazı-
lan müzik dersi kitaplarında bazen ulusal bazen de batı müziği ögelerinin ağırlık taşıdığı, bazen de her iki un-
surun dengelenmeye çalışıldığı görülmektedir. Türkiye’de müzik eğitimi sürecinde ulusallaşma ve batılılaşma 
süreçlerinin incelenmesinin müzik eğitiminin tarihsel sürecini ortaya koyarak günümüz müzik eğitimine kat-
kı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’de tarihsel süreç içerisinde müzik dersi 
öğretim programları ve müzik dersi kitaplarındaki ulusal ve batı müziği yönelimlerini belirlemek amaçlan-
mıştır. Çalışmada 1929, 1936, 1945, 1948, 1956, 1968, 1991, 1994, 2006 ve 2009 yıllarına ait müzik dersi 
öğretim programları ve müzik dersi kitaplarındaki ulusal ve batı müziği ögeleri incelenmiş ve değerlendiril-
miştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada 
elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 1) 1929 yılında Kız Enstitüsü programından başlayarak müzik 
dersleri konulmuş ve bu yıllarda müzikte yabancı merkezli bir yaklaşımla Batı müziği temel alınmasının ya-
nında ulusalcı bir yaklaşım da dikkati çekmektedir. 2) 1930’lu yıllarda yazılan müzik kitaplarında ağırlıklı 
olarak batı müziği dizilerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu dönemin kitaplarında yer alan şarkıların büyük 
bir çoğunluğu majör dizilerle bestelenmiştir. Şarkılarda kullanılan ritimlerin yine Batı müziği kaynaklı ritim-
ler olduğu görülmektedir. Şarkıların sözleri incelendiğinde de kurtuluş savaşından yeni çıkıldığı ve cumhuri-
yetin kurulmasından dolayı vatan sevgisini aşılayan sözler içeren şarkıların ön plana çıktığı görülmektedir. 3) 
1936 İlkokul müzik dersi programında hem ulusalcı hem Batı müziği temelli bir yaklaşım ele alınmıştır. Ör-
neğin adı geçen öğretim programında “Direktifler” başlığı altında “Müzik dersleri çocuklara Türk toplumu-
nun birbirine bağlı fertleri olduklarını hissettirecektir” ifadesi yer almaktadır. “Şarkıların Vasıfları” başlığı al-
tında “Milli Şarkılar” maddesi bulunmaktadır. Diğer yandan da “Prensipler” bölümünde “Müzik öğretim te-
melini Garp (Batı) musikisi meydana getirmekle beraber, güfteleri münasip olmak veya okul isteğine uygun 
gelecek yeni güfteler koymak şartıyla halk şarkıları da söyletilecektir” ifadesi bulunmakta ve öğretimde ma-
jör sistemi esas alınmaktadır. 4) 1945 Köy Enstitüleri müzik ders programında Batı müziğinin etkisinden 
uzak, ulusal bir müzik yaklaşımı ele alınmıştır. Bu dönemde müzik kitaplarında ülkemizin özellikleri ve milli 
duygulara yönelik marşlar, çocuklara yönelik şarkılar, Halk Türküleri ve Oyun havaları, ülkemizin coğrafi, 
kültürel ve yönetim özelliklerini yansıtan şarkılara yer verilmiştir. 5) 1948 İlkokul Programında, Türk toplu-
munun çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmesinde bilim ve teknik yanında Güzel Sanatların ve müziğin öne-
mi vurgulanmaktadır. Bu programda çoksesli müzik eğitimi anlayışı benimsenmiştir. Programın “Prensipler” 
başlığı altında “Müzik öğretiminin temelini Batı müziğinin oluşturduğundan söz edilmekte ve sözleri uygun 
olmak şartıyla Halk türküleri de öğretilecektir” denilmektedir. Açıklamalar bölümünde “Müzik, milleti bir 
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bütün halinde tutan sosyal bağlardan biridir. Bu sebeple ilkokulda çocuğun söylemesine uygun ulusal marş-
lar, şarkılar, türküler ve çocuk tekerlemelerine gereken yer verilmelidir” denmektedir. Bunun yanında Türk 
Halk müziğinin Tampere sisteme uyarlanması ve bağlamadan da yararlanılması önerilmektedir. 1948 progra-
mındaki bu örnekler değerlendirildiğinde programın hem Batı müziği hem ulusal özellikler taşıdığı görül-
mektedir. Hatta müzik ulusal bütünlüğün ve kimliğin sağlanmasında bir araç olarak görülmektedir. 6) 1956 
Lise Müzik Dersi Programında sınıf düzeylerine göre dersin konuları maddeler halinde sıralanmıştır. Bu 
programda ulusal konuların yanı sıra Batı müziğine de oldukça yer verildiği görülmüştür. 7) 1968 ortaokul ve 
lise müzik dersi öğretim programında Türk Halk müziği ve ulusalcılığın ön plana çıktığı görülmektedir. Bu 
programın amaçlarında “milli evrensel müzik sanatı ürünlerini tanıtmak ve sevdirmek” ifadesi yer almaktadır. 
8) 1986 Ortaokul ve Lise müzik dersi öğretim programı ulusalcı unsurların yoğun olduğu bir programdır. 
Programda Geleneksel Türk Sanat Müziğine de yer verilmiştir. Programda milli duyguları geliştiren ve bü-
tünlüğü pekiştirici marşlar, şarkılar ve türküler yer almaktadır. Ayrıca Türk müziği çalgı, makam, usul, tür 
gibi alt konular da bulunmaktadır. 9) 1991 Lise ve dengi okullar programında da 1986 programıyla aynı yak-
laşım izlenmiştir. Fakat Türk müziği konularının yanında Batı müziği konularına biraz daha fazla yer veril-
miştir. 10) 1994 İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı’nda ulusal müziği Batı müziğiyle sen-
tezlemeye çalışan bir yaklaşım dikkati çekmektedir. Bunun göstergesi olan bazı ünite başlıkları şunlardır: 
Müziğimizde Hız, Müziğimizde Gürlük, Müziğimizde Ses, Müziğimizde Ezgi, Müziğimizde Biçim gibi. 
Programda Batı müziğin bazı unsurlarından yararlanılmasına rağmen Batı müziği ifadesinin kullanılmaması 
dikkat çekicidir. 11) 2006 programında öğrencilerin milli birliği ve bütünlüğü pekiştiren ve dünya ile bütün-
leşmeyi kolaylaştıran bir müzik kültürü ve birikimine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Programın hem ulusal 
hem uluslararası müzik kültürü kazandırmaya yönelik olduğu, müzik öğretiminde modern öğretim yöntem ve 
tekniklerinin kullanılmasına yer verildiği görülmektedir. 12) 2009 lise 9, 10,11 ve 12. sınıflar için hazırlanmış 
müzik dersi öğretim programında 2006 İlköğretim Müzik Dersi Programına benzer bir yaklaşım izlendiği gö-
rülmektedir. Bu programda da ulusal ve uluslararası değerler vurgulanmakta, bilgi, görgü, istek ve yeteneğin 
geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Dersi Öğretim Programı, Müzik Dersi Kitabı 
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MÜZİK FETAL SAĞLIĞI ETKİLİYOR MU?

Semra ELMAS, Çiler YEYĞEL ÖZCAN, Ümran SEVİL

Müziğin geçmişten beri genlerimizde bulunduğu düşünülmekte ve insanlığın gelişiminde etkili olduğu 
belirtilmektedir. Bunun yanı sıra müzik bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik döneminde estetik, yaratıcı ve yapıcı 
düşünme kapasitesini artırmakta, stresin, sıkıntının azaltılmasında büyük etkisi olduğu vurgulanmaktadır. 
Son yapılan çalışmalar doğrultusunda müziğin hasta bireylerin bakımında kullanılması, iyileşme süreçlerini 
etkilemesi önemli gelişmeler arasında yer almaktadır. Müziğin insan ve toplum sağlığı açısından önemi 
vurgulanırken yapılan literatür taramalarında fetüse olan etkisinden kısıtlı şekilde bahsedildiği ve yapılan 
çalışmaların az sayıda olduğu görülmektedir. Amaç: Bu derlemenin amacı, müziğin fetal sağlık üzerindeki 
önemini vurgulamaktır. Fetüsün işitme duyularının gelişme zamanı olarak farklı ifadeler kullanılmakla birlikte 
genel olarak 19. gestasyonel haftasından itibaren fetüsün duyabildiği, yaklaşık 35. gebelik haftasında da iç kulağın 
işitsel kısmı olan kokleanın olgunlaşmasının tamamlandığı bilinmektedir. Gooding (2010)’in çalışmasında 
aktardığına göre Hepper ve Shahidullah (1994), 19. haftada olan fetüslerin 500 Hz sese yanıt verdiklerini tespit 
etmişlerdir. Prenatal dönemde yapılan çalışmalarda, uterusun su ile dolu olmasının, ses titreşimlerini fetüsün 
vücut yüzeyine ilettiği belirtilmiştir. Genliği 80 dB ve ana frekans seviyesi 200 Hz altında olan ses dalgaları, 
suda, hava da yolculuk yapma esnasından yaklaşık 4.5 kat daha uzun ölçülür. Ses titreşimleri fetüsün vücut 
yüzeyine masaj yaparken, aynı zamanda fetüsün tüm vücuduna nüfuz eder ve hemen hemen her hücreye hafif 
bir masaj uygular. Gebe kadının vücudu sessiz değildir. Fetüsün içinde bulunduğu amniyon sıvısı, intrauterin 
iç kısım, annenin kalp-damar sistemi sesleri gibi bir ses atmosferi mevcuttur. Fetüs, ses yoluyla en zengin ve en 
çeşitli sesleri alır. İntrauterin dünyada fetüs, annenin dolaşımından, sindiriminden, annenin sesinden ve şarkı 
söylemelerinden gelen sesleri algılar. Annenin sesi fetüsün duyduğu en önemli sesler arasında yer almaktadır. 
Fetüs bu seslerden etkilendiğini, kendi kalp atışlarında, kan dolaşımında ve hareketlerinde gösterir. Sesler, fetüs 
hareketlerini ortaya çıkartmasının yanında, fetüsün doğum öncesi öğrenme şekli olan alışkanlık kazanma ve 
ortama uyum sağlamasına da sebep olur. Pek çok kültürde, bebekleri sakinleştirmek için ninniler yüzyıllardır 
söylenmiştir. Bu tür müziklerin yumuşak söylemli olmasının yanında, anne tarafından ifade edilmesi de etkili 
olmuştur. Böylece doğum öncesi hissedilen duygulardan doğum sonrası hayata duyusal köprü oluşturulur. 
Aynı zamanda annenin sesinin gelişen beyin üzerinde bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Fetüs anne ve 
çevre seslerine, özellikle düşük frekans aralığındaki seslere maruz kalmaktadır. Çünkü annenin dokusunun 
daha yüksek frekansları filtrelediği bilinmektedir. Araştırmacılar düşük ses frekanslarının, konuşma frekansları 
alanında fetüsün işitmeye odaklandığını vurgulamaktadırlar. Müzik ve gürültü beyin tarafından farklı işlenir. 
Gürültü fetüs üzerinde stres yaratan düzensiz ve beklenmeyen etki oluştururken, müzik düzenli, öngörülebilir 
ve yatıştırma etkisini göstermektedir. Yenidoğanın prenatal dönemde sese maruz kalması, yenidoğanın 
performansı üzerinde etkili olabilmektedir. İntrauterin dönemi hatırlatan ses simülasyonları, emme sırasında bir 
pekiştireç olarak hizmet verebilmekte ve yenidoğan uykusunda sükunet sağlayabilmektedir. Pilot çalışmalarda 
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sadece anneler rahatlatıcı müzikleri kulaklık ile dinlediklerinde, fetal solunumun eşzamanlı azaldığı ve fetal 
hareketlerde artış olduğu gösterilmiştir. Müzik dinleyerek günlük dinlenmelerini yapan anneler, aynı zamanda 
bebeklerinin daha sakin ve daha mutlu hissetmelerine yardımcı olurlar. Gebelik sırasındaki hormonlar hem 
kadınları hem bebeklerini etkiler. Annenin duygusal iyilik hali, bebeği ile arasında yakın bir ilişki oluşturur. 
Ayrıca, doğum sırasında çalan müzik, annelerin anksiyetesini azaltır, endorfin salınımına yardım eder ve 
gerekli anestezi miktarını azaltır. Dolaylı olarak fetüsün olumsuz etkilenmesi azaltılmış olur. Fetüse dinletilen 
müzikler doğumdan sonra yenidoğana güven ve rahatlama hissi verir. Gebelik süresince yaşanan stresli ve 
anksiyeteli durumlar spontan düşüklere, preterm doğumlara, büyüme geriliğine ve anne-fetüs bağlanmasında 
azalmayı içeren kötü obstetrik sonuçlara yol açabilir. Gebelerde non-farmakolojik hemşirelik girişimlerinden 
olan müziğin tedavide kullanılması negatif duyguları nötralize ederek, stres eşiğini azaltır. Sağ beyin hipofiz 
bezinden endorfini serbest bırakarak estetik bir zevk algılanır, böylece fizyolojik tepkiler azalıp rahatlama 
sağlanır. Hatta, müzik talamusun etkileşimini, retiküler aktive sistemini, duyguların etkisini, vücut kas sistemini, 
kan basıncı, kalp hızı ve solunum hızı gibi otonomik fonksiyonları değiştirir. Fetüsün iyilik haline katkı sağlar. 
Aynı zamanda fetüs için prenatal müzik dinlemek maternal-fetal bağlanmayı geliştirebilir. Sonuç: Müzik, 
fetüsün büyüme ve gelişmesini, biyolojik, psikolojik, çevresel, sosyolojik olarak etkiler. Gebelik boyunca 
dinletilen müzik ritimlerinin, doğum sonrası dönemde bebek üzerinde olumlu etkiler yaratacağı bilinmektedir. 
Ayrıca çocukluk döneminde ve yetişkinlikte de bu olumlu etkinin devam edebileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fetal Sağlığı, Müzik, Müzik ve Fetüs Sağlığı, Gebelik
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TÜRK-AVRUPA MÜZİK KÜLTÜRÜ ETKİLEŞİMİ ÇEVRESİNDE W. A. MOZART’IN  
11 NUMARALI LA MAJOR PİYANO SONATI III. BÖLÜMÜNDEKİ TÜRK MÜZİĞİ  

UNSURLARININ ANALİZİ

Okan SAĞLAMBİLEN
 

Özellikle son yüzyıldır yapılan araştırmalar, dünyada hemen her alanda etkisini göstermiş olan Türk kültürü-
nün en önemli yansımalarından birinin de müzik alanında olduğunu ortaya koymuştur. Bu etkileşimin oluşu-
munda çeşitli sosyolojik, ideolojik, kültürel ve askerî sebepler bulunmaktadır. Türk ve Avrupa halkları, yüz-
yıllar boyunca aynı veya yakın coğrafyalarda iç-içe ve komşu olarak yaşamış olan toplumlardır. Bu yakın 
ilişkinin doğal bir yansıması olarak üretilen müzik, doğu-batı ekseninde makamsal-tonal kimliği, melodik-
armonik kuruluşu ve ritmik yapısı gibi tamamlayıcı unsurlarla egzotik bir etkileşim içine girmiştir. Böylece 
İtalyanca Alla turca - Banda turca, Almanca Janitscharen musik, İngilizce’de Turkish music terimleri yer bul-
muştur. Bu kültürel alış-verişte bir yandan Avrupa’nın meşhur bestekârları (özellikle 17. yüzyıldan sonra et-
kisini daha fazla hissettiren) Alla Turca modası ile müzik üretimi yaparken, diğer yandan Osmanlı devleti, 
(18. yüzyıldan itibaren) birçok alanda olduğu gibi sanata yönelik politikalarda da değişime giderek, yenilen-
me amacıyla batılılaşmaya çalışıyordu. Sonuçta iki müzik türünde de karşılıklı etkileşim içinde, müziğin çe-
şitli formlarını içeren bir üretime gidilmiş, kompozisyonlar yapılmıştır. Bu dönem Avrupalıların Türk modası 
(turkuerie) adını verdikleri; Batılı bestekârlar tarafından yeni eserler üretmek için Osmanlı-Türk müziğinin 
irdelendiği bir dönemdir. Türk müzik kültürüne ait bazı unsurların çarpıcı biçimde kullanıldığı yeni müzik 
türü, çalgı çeşitliliği açısından da dikkat çekicidir. Batı müziğinin temelinde yer alan yaylı ve klavyeli çalgı-
lara, Doğu müziğinde kullanılan (çoğunlukla vurmalı) çalgıların da eşlik etmesiyle egzotik bir tür meydana 
çıkmıştır. Her ne kadar, Osmanlı-Türk kültüründe 18. Yüzyılın başlarından itibaren batılılaşma hareketleri 
başlamış olsa da, Türk bestekârların tema ve armonik-melodik yapı itibariyle Avrupa müziğine yönelmeleri 
Cumhuriyet dönemiyle birlikte görülmektedir. Müzik üretiminde Türk-Avrupa etkileşimi bağlamında bir kı-
yaslama yapıldığında, Emine Şayan Hanım, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses, Nevit 
Kodallı ve İlhan Mimaroğlu gibi Türk bestekârların Batılı tarzda kompozisyonlar oluşturdukları görülür. Ba-
tıda ise Alla Turca akımının daha yaygın kullanıldığı ve çok daha eskilere uzandığı bilinmektedir. Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinde birçok ünlü bestekâr, eserlerinde Türk müziği unsurlarını kullanmıştır. Bu alanda yapılan 
bestelerin başında opera ve marşlar gelmektedir. Tematik açıdan Türkleri konu alan ve döneme damgasını 
vurmuş opera eserlerinden bazıları; 1782 yılında Viyana’da sahnelenen Mozart’ın “Saraydan Kız Kaçırma” 
Operası, 1788’de Dresden’de oynanan Seydelman’ın “İtalya’da bir Türk” Operası, 1794 tarihinde Prag’da 
oynanan Sussmayer’in “Napoli’de Bir Türk” Operası, 1820 yılında, San Carlo’da sahnelenen “Sultan II. 
Mehmet” Operası, 1846’da Napoli’de sahne alan Verdi’nin “Attila” operası olarak gösterilebilir. Batıda ki 
Alla Turca akımı etkisi ile bestelenmiş eserlerde marş formu oldukça önemli bir yer tutar. Turkish March ola-
rak da tanınan bu marşların en ünlüleri Mozart ve Beethoven’ın bestesini yapmış olduğu Türk Marşlarıdır. Bu 
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eserlerin yanı sıra August Van Adelburg’un “Ahen-i Şevk-engiz Marşı”, François Arnold’un “Marc he de Sul-
tan”, Asnoviç’in “Kahraman Türk Marşı”, Atillosini’nin “Osmanlı Marşı”, H. Rowley Bissop’un “Türk Mar-
şı” (sözsüz), Jul Cahun’un “Marş-ı Osmanî”, Mme Sophie Dallaport’nın “Hamidiye Marşı”, Donizetti’nin 
“Mahmudiye, Mecidiye, Cezayir Marşları ile Cenk Havası ve Marş-ı Sultânî”si Laura Wuccin’in “Mahmud 
Şevket Paşa Marşı” gibi onlarca örnek bulunmaktadır. Günümüzde bu eserlerin bir kısmının notalarına ulaşı-
labilmiş olsa da, halen birçoğu hakkında yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Bu eserlerde kullanılan Türk müziği-
ne ait yapılar, bu yapıların analiz edilerek ortaya konulması vb. gibi hususlar alan araştırmacıları (kompozi-
törler, orkestra şefleri, müzikologlar, teorisyenler, korrepetitörler) için geniş ve zengin bir araştırma sahası 
oluşturur. Evren-Örneklem: Çalışma evrenini 18. - 19. yüzyıllarda Batılı kompozitörler tarafından bestelenen 
Türk Marşları oluşturmaktadır. Bu çalışmada bir taraftan Türk-Avrupa müzik kültürü etkileşimini hazırlayan 
sebepler irdelenirken, diğer taraftan Mozart’ın Rondo Alla Turca diye bilinen (11 No’lu La Majör Piyano So-
natının III. Bölümü) eseri, melodi-ritim (Türk müziği özellikleri açısından) yapısının incelenmesi amacıyla 
örneklem olarak seçilmiştir. Seçilen örneklem Türk müziğinin Batılı tarzda temsilleri yönüyle en ünlü örnek-
lerinden biridir. Yöntem: Bu çalışma güçlü kuramsal temellere dayandırılmış, nitel araştırma yöntemleri kap-
samında betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın verileri literatür taraması ile elde edilmiştir. Analiz: Çalışmada 
Mozart’ın Rondo Alla Turca eseri; notasyonu üzerinden melodi, ritim, tonalite, usûl ve form yönüyle incele-
nerek derinlemesine içerik analizine tabi tutulmuştur. Alla Turca stili olarak yeni bir beste formu ortaya konu-
labileceği varsayımından yola çıkılarak, ezgisel yapı, tematik kodlamalarla incelenmiş, tümevarımcı bir yak-
laşım izlenmiştir. Amaç: Araştırmacı bu çalışmada, müziğe ait yaratıların, yakın halkların ortak kültür payda-
larını içeren, uluslararası bir ifade olduğu kanısıyla, alandaki Tonal müzik makamsal müzik yaklaşımlarına 
farklı bir bakış açısı kazandırabileceğini amaçlamaktadır. Önem: Araştırma, araştırmacının Türk bestekârların 
batılılaşma sürecinde ürettiği marş ve eserlere en iyi örneklerin, Batılıların Türk müziği etkisi ile besteledik-
leri yapıtlar olduğuna yönelik yaklaşımı ile önemlidir. Bulgular ve Sonuç: Araştırma boyunca yapılan litera-
tür taramasında; 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar 88 Batılı kompozitö-
rün değişik isim ve tonlarda 128 adet marş formunda eser bestelediği, 18. yüzyılın son çeyreğinden, 19. yüz-
yılın sonuna kadar 7 Avrupa’lı bestekârın Türk ve Türklük konusunu içeren 10 adet opera eseri bestelediği, 
bu eserlerden Yıldırım Beyazıt ile ilgili konunun 9 kez, Timurlenk adlı metnin 15 kez, Attila Operasının’da 7 
kez bestelendiği bulgulanmıştır. Buna karşın; 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde (1926) 1, üçün-
cü çeyreğinde ise (1964) 1 Türk bestekârın Batı tarzında marş bestelediği bulgulanmıştır. Batılı bestekârların 
Türk müziği etkileminde verdiği eserlerin daha önceki tarihlere ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Mozart’ın 
Rondo Alla Turca diye tanınan eserinde yapılan analizde ise bestecinin eserde tarihî Türk marşı öğelerini 
açıkça kullandığı, Batı müziğinin yapısına ve armonisine mükemmel şekilde entegre ettiği görülmüştür. Eser 
La minör tonunda makamsal (bûselik) duyumlanmaya uygun tarzda, iki bölümlü bir giriş ile başlayıp, sonatın 
ana tonu olan La majörün keskin melodik ifadeleri ile tamamlanmaktadır. Majör tonun son bölümünde veri-
len güçlü nüans ifadeleri ile verilen melodik-ritmik anlatım dikkat çekicidir. Eserin ezgisel ve ritmik yapısı-
nın Osmanlı’nın son dönemleri ile Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki marş bestekârlarına fikir verdiği söyle-
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nebilir. Eser 17 ve 18. yüzyıl Türk marşlarında sıklıkla kullanılan ritmik yapı olan “Düyek” usûlünde beste-
lenmiştir. Düyek usûlü sekiz zamanlı olup asıl şekli “Kantemiroğlu Edvârında” mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik kültürü, Etkileşim, Kompozisyon, Mozart, Rondo Alla Turca, Ezgi, Ritim 
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SANATTA YETERLİLİK: MESLEKİ EĞİTİMDE YÖNETMENLİK

Rüstem MÜRSELOĞLU

Tiyatro, insanlık tarihinin her döneminde topluma bir şeyler kazandırmak adına varlığını sürdürmüş, sanatın 
bir çok dalını kendinde barındıran farklılığıyla dikkatlerin odağında olmuştur. Hatta günümüzdeki teknolojinin 
görsel efektlerinin baskıcı üretkenliği bile tiyatronun saygın duruşunu pek fazla etkileyememiştir. Tiyatro 
doğayı ve doğallığı düstur edinmiş bir sanat dalı olarak insanın hayal gücünün estetik yansımasını temsil 
etmektedir. Bu anlamda tiyatro seyirciye göz göze, nefes nefese yaşamımızdan kesitler sunan, bazen güldüren, 
bazen ağlatan, en önemlisi bizi düşündüren ve yaşamımızı biçimlendirmede etkili olan en güçlü iletişim 
aracıdır. Herkesin oyuncu, yönetmen, senaryo yazarı vs. kesildiği ve sanat okullarının adeta ticarethaneye 
dönüştürüldüğü bu günümüzde sanat eğitimi daha bir önem arz etmektedir. Bildiride bu alanın eğitimdeki 
konumunu ele alırken, sahne sanatındaki durumumuzu ve tiyatroyu yöneten meslek sahibinin (Yönetmenin) 
21.yüzyılda ülkemizdeki üniversitelerde lisans eğitimi olmadığını ve bunun sanat adına önemli bir eksiklik 
olduğunu gündeme taşımayı amaç edinmekteyim. Tiyatro yönetmeni, sanatı, edebiyatı, tarihi, estetiği, 
özümsemiş yorum sahibi bir icracıdır. Dolayısıyla iyi ve donanımlı bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. 
Yurt dışında bir çok devlet üniversitelerinde rejisörlük fakültesi, bölümü, ana bilim dalı mevcutken, sadece 
bir üniversitemizde o da yüksek lisans eğitimi kapsamında bulunan rejisörlük eğitiminin ihtiyaçlara yeterince 
cevap vermediği acı bir gerçektir. Bu eksikliğimizin nedenleri ve çözüme yönelik önerilerimiz, bildirimizin 
ana konusu olacaktır. Son yıllarda üniversitelerimizin sayılarının artması ülkemiz adına olumlu gelişme 
olarak kabul görülse de alanlar arasındaki tatsız rekabet ve yapılanmalardaki plansız, kontrolsüz dağılım bazı 
etkenlerden sayıla bilir. Özellikle sahne sanatları tabiri caizse üvey evlat muamelesi görmektedir desek yerinde 
olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi adeta ticarethaneye dönüştürülen özel sanat okullarında veya kurslarda 
mesleki eğitimlerin verilmesi gelir dağılımındaki ekonomik dengesizliği göz önünde bulundurduğumuzda ne 
yazık ki, eşitlik ilkelerinin iflas ettiği gözlemlenmektedir. Devlet üniversitelerimizde bu tabloyu değiştirecek 
programlı hamlelerin yapılması elzemdir. Nasıl ve hangi yöntemlerle olması tebliğimizin bir diğer araştırma 
konusu olacaktır. Yönetmen oyuncunun aynasıdır. Ayrıca yönetmen diğer sanat (yazar, bestekar, ressam, 
sahne ve kostüm tasarımcısı vb) uzmanlarıyla uyum içinde çalışarak sahnelenecek oyunun kombinasyonunu 
düzgün kurgulayan sorumlu kişidir. Bu sorumluluk sahibi meslek erbabının senaryodan, resimden, müzikten, 
tasarımdan anlamadan nasıl bir icra yapabilirliği tartışılması gereken bir diğer husus. Rejisörlük usta çırak 
ilişkileriyle asla öğrenilemeyeceği hatta bu algının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği bir gerçektir. Günümüz 
dünyasında insan hayatının hiçbir değeri olmadığını varsayarsak, mühendislik ve tıptaki bir çok alanlarının 
da usta çırak ilişkileriyle öğrene bilirliğini tartışılır duruma sokmuş oluruz ki, kabullene bilinir bir durum 
değildir. O zaman neden sahne sanatlarına gelince ötekileştirme yaklaşımıyla karşı karşıya kalınmaktadır? 
Sorunun cevabı tebliğimizdeki farklı bir paradigmanın izlenimine yönelik olacaktır. Tiyatro kolektif bir 
sanattır. Kolektifte birlik ve beraberlik vardır. Bu birlikteliği yöneten yönetmen bir rehberdir, bir öğretmendir, 
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bir liderdir. Ülkemizde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemlerde topluma etkileyici 
mesajlar verecek usta kalemlere ve onların eserlerini yönetecek nitelikli yönetmenlere daha çok ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum. Halen ülkemizde çocuk tiyatrolarına davet afişlerinde palyaço kılığında çocuk 
fotoğrafı kullanılıyorsa tiyatroya nasıl bir bakış açımızın olduğunu düşünmeden edemeyiz. Rus bilim adamı 
A.V.Lunaçarski’nin tiyatro hakkında söyledikleri aslında düşündürücüdür: “ Tiyatro, sen bana lazımsın. Sen 
bana lazımsın ona göre değil ki, işten sonra gidip güzel bir salonda, müsait bir kırmızı koltukta yayılarak, oyun 
seyrederek eyleneyim. Sen bana ona göre lazım değilsin ki, kahkahayla gülerek içimi boşaltayım, gönlümü 
hoş tutayım. Sen bana bir yardımcı olarak lazımsın. Bir danışman gibi, yolumu gösteren bir fener gibi. Ben 
senin sahnende dostumu, düşmanımı görmek, tanımak istiyorum. Ben onların bu gününü, geçmişini ve yarınını 
bilmek istiyorum” Dolayısıyla tiyatroya yön verecek nitelikli rejisör yetiştirmenin sorumlulukları, etkenleri 
sonuç kısmımızda tebliğ edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tiyatro, Yönetmen, Sanat, Eğitim, Kültür 
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VERİSMO VE LA TRAVIATA OPERASI

Hilmi YAZICI, Z. Seçkin GÖKBUDAK
 
 
Avrupa’da hız kazanan sanayileşme ile bu ortamda burjuva sınıfının oluşması ve bu çağ düşünürlerinin ortaya 
koydukları yenilikçi fikirlerle birlikte 19. yüzyılın sonlarına, Realizm akımının önem kazanmaya başlamasına 
kadar bütün Avrupa’yı etkisi altına alan önemli bir yenilenme ve gelişim süreci yaşanmıştır. Bu gelişmelerin 
sağladığı ortamda güç kazanan Realizm akımı öncelikle edebiyat alanında etkinlik kazanmış, daha sonra da di-
ğer sanat dallarında etkili olmuştur. Romantizm akımına bir tepki biçiminde ortaya çıkan Realizm akımı ve pa-
ralelinde opera alanında şekillenen ‘Verismo’ türü, iki akım arasındaki geçiş sürecini yansıtan eserler barındır-
maktadır. Verismo akımı ile operalara seçilen konular değişmiş, efsaneler, masallar, kahramanlar yerine, yaşan-
mış ya da yaşanması mümkün, gerçek hayattan konular seçilmeye başlanmıştır. Ancak, diğer bütün sanat dal-
larında olduğu gibi müzikte de dönemleri kesin sınırlarla belirlemek mümkün değildir. Kimi müzik tarihçileri 
Verismo türüne ilk örnek olarak Verdi’nin La Traviata operasını gösterirken, bir başkası Bizet’nin Carmen ope-
rasını, bir başkası da Massenet’nin Manon operasını göstermektedir. Bu açıdan dikkat çeken Giuseppe 
Verdi’nin La Traviata operası, Verismo türüne geçiş aşamasında değerlendirilmesi gereken en önemli eserler-
den biri olarak görülmektedir. Çağın opera geleneğine karşın Verdi’nin La Traviata operasında librettoyu bu-
lunduğu çağa uygun, o dönemi yansıtır biçimde işlemiş olduğu ifade edilebilir. Eserin ana teması insanın ger-
çek yaşantısı ile toplum görüşü arasındaki çelişkiye dayanmaktadır ve bu bağlamda eserde o dönemin şartları 
açısından güncel bir konunun işlenmiş olduğu görülür ki Verdi böyle bir konuyu işleyerek o zamana kadar ce-
saret edilemeyen bir girişimde bulunmuş, yenilikçi bir yaklaşımın opera sanatındaki ilk uygulayıcısı olmuştur. 
Bu doğrultuda Verdi’nin La Traviata adlı operası konusu ve işleniş biçimi açısından yenilikçi bir yapı gösterir-
ken, dönemi itibarı ile de Romantizm ve Realizm arasında önemli bir yer edinmiş bir eser olarak bir akımdan 
diğerine geçişin özelliklerini yansıtmaktadır. Nitekim İtalyan besteci Verdi her ne kadar gerçekçilikten uzak bir 
Romantik dönem bestecisi olsa da La Traviata adlı operasında işlediği gerçekçi unsurların, daha sonra ortaya 
çıkacak olan Verismo türüne katkı sağlamış olduğu görülmektedir. Bu paralelde, eserin bu geçiş sürecini yan-
sıttığı düşünülen unsurlarının ele alınması ve analizi bu döneme ilişkin bilgilere ulaşılması adına katkı sağlaya-
caktır. Bu bağlamda bu çalışmada, Realizm akımının opera sanatındaki yansıması olarak Verismo türü ele alı-
nacak, eserin Verismo türü içindeki önemini saptayabilmek amacı doğrultusunda, La Traviata operası konusu, 
dramaturjik yapısı ve müzikal yapısı temelinde değerlendirilerek belirtilen döneme ve geçiş sürecine yönelik 
bir çıkarım yapılmaya çalışılacaktır. Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemine dayalı olarak Doküman in-
celemesi ve içerik analizi ile gerçekleştirilecektir. Nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan Doküman incele-
mesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamak-
tadır. İçerik analizinde ise temel amaç, verileri açıklayabilecek kavramlara ulaşmaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Sanat, Opera, Gerçekçilik, Realizm, Verismo, La Traviata 
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SAĞLIKSIZ İLETİŞİM

Erkan ÇİÇEK

Bu Poster çalışmamızda; Toplumsal sorunların başında gelen ve sosyolojik bir vakıa olan iletişim ya 
da iletişimsizlik, sanat ve sanat kavramları çekilen bir fotoğraf üzerinde yapılan poster çalışması ile 
sonuçlandırılmıştır. Teknoloji ve medyanın gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer alması ile gelinen süreçte; 
birey ve toplumun medyanın ürettiği kültür karşısında bilinçlenmesi için sanat ve iletişim araçlarının toplumun 
bilinçlenmesi yolunda görünür kılmak bir zorunluluktur. Bununla birlikte yazılı çalışmalar kadar fotoğraf, 
resim ve sanatsal eğitimlerin de yaygınlaştırılması gerekmektedir. Poster çalışmasında genel açıdan sanat; 
özel de ise Fotoğraf ve İletişim kavramlarının Sanat fotoğrafçılığı yirminci yüzyıla kadar bir sanat dalı olarak 
kabul edilmedi. Alfred Stieglitz, Edward Steichen, John Szarkowski, F.Holland Day ve Edwart Weston gibi 
fotoğrafçılar fotoğrafın güzel sanatların bir kolu olduğunun önde gelen savunucularıydı. Fotoğraf, güzel 
sanatların bir dalı olarak ilk kez kabul edildiğinde, sanat fotoğrafçıları, genellikle romantik ve sosyolojik 
bir görüntüyü elde etmek için resimselcilik yöntemine başvurmuşlardır. Fotoğraf kelimesi “ışık” anlamına 
gelen Yunanca photos sözcüğü ile “resim” anlamına gelen yine Yunanca graphos sözcüğünden türemiştir. 
Fotoğraf ışığı ya da diğer elektromanyetik ışımayı kimyasal ya da elektronik olarak kaydetmek suretiyle 
kalıcı görüntüler yaratma sanatı, bilimi ve pratiğidir. İnsanoğlu yeryüzünde var olduğu günden bu yana merak 
duygusunun da etkisi ile bilinir olmak istemiştir. Yani insanlar duygu ve düşüncelerini fotoğraf ve benzeri 
bir sanat kullanarak dışa yansıtırken aslında doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kurma yoluna girmiştir. 
İletişim süreci kaynak ve hedef arasında kodlama ve kod açma durumu olarak formüle edilebilir. Sosyal bir 
varlık olan insan, “deneyimlerini, düşüncelerini, ve tepkilerini” hep iletişim sayesinde yapmaktadır. İletişim 
insanlar için bir zorunluluktur. Başı sonu olmayan bir süreçtir. İletişim, bilgi, düşünce, beceri ve duyguların 
“sözcük, resim, grafik ve semboller” kullanılarak iletilmesidir. Seçilen bu poster çalışmasında, günümüz 
insanlarının “ne kadar güvensiz, iletişimsiz ve sağlıksız bir ortamda” hayat performanslarını sergilediklerini 
işlemeye çalıştık. Poster çalışmada; İletişimsizlik üreten ya da sağlıksız iletişime sebep olan birden fazla 
nedenden bahsedebiliriz. Bunlar şöyle özetlenebilir: 1- Sanayinin gelişmesi ile Radyasyonlu (Bilgisayar ve 
türevleri, cep telefonu, şirket telefonları vb. gibi), 2- Hijyenik olmayan ortamlar(temiz olmayan ve sağlıksız 
koşullar içilen ve yenilen gıdalar, oksijensiz ortam vb. gibi), 3- Çalışma ortamları (mobing, hareketsizlik, 
çalışma saatleri vb. gibi) Bu araştırmanın genel amacı, Sanat, Fotoğraf, İletişim ve Teknoloji bağlamında 
Seçilen bu poster çalışmasında, günümüz insanlarının “ne kadar güvensiz, iletişimsiz ve sağlıksız bir ortamda” 
hayat performanslarını sergilediklerini ortaya koymaktır. Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılığı ise seçilen bir 
fotoğraf üzerinde sanatın sosyolojik okuması iletişimsizlik üzerinden incelenmiştir. Bu araştırmanın Modeli 
Söylem analizidir. Bulgular İletişimsizlik üreten ya da sağlıksız iletişime sebep olan birden fazla sonuç ortaya 
çıkmıştır. Sonuç olarak İnsanlar günlük yaşamlarını sürdürürken çevre ve kendisiyle kurduğu iletişimde birden 
fazla iletişimsiz durumla karşılaşmak zorunda kalmaktadır. İnsanlar; Radyasyonlu ve Hijyenik olmayan 
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ortamlarda var olmaya çalışırken farkına varmadan bir olumsuzluk tablosunun öznesi olmaktadır. İşte bu 
poster çalışmasında bu durum resmedilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, İletişim, Sanat, Çevre
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G.BÜCHNER’İN TOPLUM DIŞINDA KALMIŞ-TOPLUMUN DIŞLADIĞI ‘WOYZECK’  
OYUNUNDAKİ WOYZECK’İN M.FOUCAULT’NUN İKTİDAR SÖYLEMİ İLE TEMASI

Handan BAYINDIR TUNA
 

M.Foucault’nun iktidara bakış açısı bizlere; düşüncelerin, davranışların, duruşların, dilin, söylemlerin kısaca 
insan bedeninin her dokusuna sinen ve sindirilen yabancılaşmanın konuşkan hareketlerindeki tarihselliği an-
latır. M.Foucault, toplumbilimlerinin gelişmesiyle birlikte iktidarın güçlenmesi arasında paralellikler kurar. 
Buna örnek olarak Fransız Devrimi’ni hazırlayan ‘Aydınlanma Hareketi’ ile Modern Psikiyatri 18.yy sonları 
ve 19.yy başlarında bilim olma niteliği kazanır. Aydınlanma döneminin Psikiyatri alanına getirdiği yenilik, 
Ruh hastalarını tımarhanelerden kurtarma ve durumlarını iyileştirme girişimidir. Foucault, insan bedeni üze-
rinde uygulanan tüm yöntemlerin (baskı altına alma, cezalandırma vb.)okul,hapishane ve ordu gibi kurumlar-
da uygulanan yargı sistemlerinin ürettiği itaatleştirme modelleriyle yeniden ve bir diğerinden farklı olarak na-
sıl üretildiği ile ilgilenmiştir. Georg Büchner’in Woyzeck adlı oyununda ‘Woyzeck’ karakterinde bu biçime 
çok benzeyen ve gücünü çeşitli mekanizmalardan alan bir işleyişle karşı karşıya kalırız. Woyceck karakteri 
bir çok oyunda görüleceği gibi kapatılmanın başka bir deyişle islah edilmenin yoğun bir şekilde yaşandığı ik-
tidar ile doğrudan ilişkilidir. Woyzeck, öznelliğinin derinliğine inilerek tahrip edilen nesnel bir karakterin olu-
şumudur. Adalet ve erdem çevresinde yoğunlaşan suç-ceza, delilik ve düzensizlik ilişkisi, tedavi ederek dene-
tim altına alma çabası içinde kurumsal mekanizmaların organlarına bırakılmıştır.Woyzeck’in gerçek yaşamın-
da olduğu gibi, Woyzeck karakterinin hikayesi kurumsal mekanizmaların kendi organları içinde ehlileştiril-
meye çalışılan denek hayvanına dönüştürülme çabasının bireysel dışavurumunu anlatır. İnsan bedeni 
Ortaçağ’dan itibaren azap çektirme yöntemlerine maruz kalmıştır. Bedeni çeşitli işkence yöntemlerinin teke-
line alarak, suçlunun suçunu itiraf etme mekanizmalarına dönüştürülmüştür. Ortaçağ’dan 20.yy la kadar de-
vam eden bu süreç cellat-giyotin ve suçlu üçlemesinde gelişir.Daha sonraki dönemlerde bu üçlemenin bilim-
sel alanda üretimi gerçekleşir.Giyotin-cellat ikilisi bugün bilimsel,tıbbi,hukuki söylemin içine gizlice yerleşti-
rilmiştir.Suç nesnesi her dönemde suçlunun kendisi olmuştur. Woyzeck’e dönecek olursak, Johann Christian 
Woyzeck 1780’de Leipzig’de doğar.Sekiz yaşındayken annesini, onüç yaşında iken de babasını kaybeder.
Gençliği Fransız Devrimi’ni izleyen Avrupa’nın en karışık yıllarında geçer.Hiç bir yerde iş bulamaz.Sonunda 
Übeck’de bir Hollanda alayına asker olarak yazılır.Çeşitli yerlerde savaşır.Bu süre zarfında Übeck’de ilişki 
kurduğu bir kadından çocuğu olur.Savaşın karmaşası içinde evlenme olanağı bulamazlar.Bu arada 
Woyzeck,kendi yokluğunda sevgilisinin başka erkeklerle de ilişkide bulunduğunu öğrenir.Woyzeck ordudan 
ayrılıp Leipzig’e döndükten sonra iş bulamaz ve kendini giderek içkiye verir.Bu sırada kendisinden yaşlı ve 
dul bir kadınla Johanna Christiane Woost’la karşılaşır ve birlikte yaşamaya başlarlar. Fakat kadının başka er-
keklerle de ilişkisi vardır.Woyzeck, kıskandığı için Johanna’yı bir kaç kez döver.Johanna dövülmesine 
karşın,Woyzeck’le olan ilişkisini koparmaz.Woyzeck gittikçe kötülemeye başlar.Parasızlıktan günlerce aç ya-
tar ve dilencilik yapmaya başlar.Bu karmaşık ve umutsuz geçen günlerinde,kıskançlık nöbetleri içinde 
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Johanna’dan öç alma isteği giderek artar.Sonunda bir gün Johanna onunla sözleştiği yere gelmeyip başka as-
kerlerle beraber eğlenmeye gidince,Woyzeck kesin kararını verir.Bir kama satın alarak Johanna’yı evinin gi-
rişinde bıçaklayarak öldürür.Woyzeck bu cinayeti işledikten sonra tutuklanır.Bu süre içinde Woyzeck kurum-
sal mekanizmaların söylem biçimleri içinde olay nesnesi olarak işlem görür.Woyzeck’in avukatı mahkemenin 
başında işlenen cinayetin, ruhi bunalım sonucu işlendiğini ve bu yüzden ceza görmemesi gerektiğini ileri sü-
rer.Mahkeme ise Dr.Clarus’u tıbbi muayene için görevlendirir. Dr.Clarus’un elde ettiği bulgular,onun ceza al-
ması gerektiği yönündedir.Woyzeck ölüm cezasına çarptırılır.Fakat son anda ortaya çıkan bir tanık,suçlunun 
zaman zaman akli dengesini kaybettiğini başka kişilerden duyduğunu söyleyince,mahkeme Dr.Clarus’u yenir 
rapor daha düzenlemekle görevlendirir.Dr.Clarus’a göre hiçbir yerde tutunamamış, ne yapacağını bilmemek-
ten ve yalnızlıktan kendini içkiye vermiş olduğu saptamasında bulunur.Cinayeti de dayanılmaz bir acı ya da 
tutku yüzünden değil de, çevresinde aşağı görülmesinden duyduğu nefretten dolayı bu cinayeti işlediği görü-
şünü ileri sürer.Johanna ise onunla ilişkisini sürdürmesine karşın çevresinde Woyzeck’le birlikte görünmek-
ten kaçarak onu büsbütün aşağılamış ve cinayete teşvik etmiştir.Her ne kadar Woyzeck’te tipik bir katilin 
davranışları da onu deli saymak da doğru olmayacaktır. Woyzeck’ de olduğu gibi günümüzde de devam eden 
denetim mekanizmalarının toplum bireylerini yansıtma biçimleri ve bireyin suçun nesnesi durumuna itilme 
aralıklarındaki neden üzerinde durulacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Toplum, Dışlanma, Oyun, İktidar, Söylem 
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SANATTA VE EDEBİYATTA MÜDAHALE: DEVLET TÜSAK VE SONUÇSAL MANİFESTO

Şanser VURGUN

Sanat; ezelden beridir insanların duyularına hitap eden, yaşamlarına anlam katan, acı, aşk ve isteklerine ortak 
olan en temel duygudur. Kelime kökeni olarak Arapça’ dan gelen sanat yüzyıllar boyunca tüm insanlığın 
önemli uğraşlarından biri olmuştur. Bu uğraş temel duygulara hitap ettiğinden dolayı her zaman çokça sansüre 
uğramış ve kısıtlanılmak istenmiştir. Ve fakat ne olursa olsun yaratıcı düşünce ve beyinler hiçbir şekilde sınır 
tanımamış, engellerin ötesini denizin kendinden alınan kumları yutması misali rahatça aşabilmiştir. Sanatçı 
ise sanat alanında ürünler veren kişilere denir. Sanatçı eserlerini kendi duygu yoğunluğu ile beraber içinde 
bulunduğu toplumun yaşayışına göre şekillendirmekte ve ortaya çıkarmaktadır. Atatürk’ün de dediği gibi 
“Sanatçı, alnına ışığı ilk hisseden kişidir”. Edebiyat ise; kişilerin hissettikleri duygu ve düşünceleri, kendi 
süzgeçlerinden geçirerek, estetik ve yazınsal bir takım kurallar çerçevesinde yazılı ya da sözlü olarak dile 
getirme şeklidir denebilir. Aslında her ikisi de; Rollo May’in ifade ettiği gibi “yaratma cesareti” dir.. Tıpkı 
insanoğlunun varoluşundan bu yana beklentilerini, korkularını, acılarını, aşklarını, isteklerini, var olma 
mücadelelerini çeşitli sembollerle çevreye ifade etme kaygısı yaşadığı gibi. Çünkü kimi zaman duvarların 
renklendirilmesi, kimi zaman toprağın şekillendirilmesi, kimi zaman duyguların melodilere ya da zihinlerin 
kelimelere dökülmesiyle bu durum hayata geçirilmek istenmiştir. Farklı ekonomik ve siyasi düşüncelerin 
ışığında oluşan ve gelişen sistemler, zaman zaman insan zihinlerinde var olan izdüşümlerin sistem tarafından 
yadsınması durumunu meydana getirmiştir. Genelden farklı olarak kabul edilenin istenmemesi durumu kimi 
zaman yasalarla ya da siyaset kalkanıyla sansürlenerek meşru hale getirilmek istenmiştir. Bu tarz yaklaşımlar 
ülkemizde çoğu zaman ne yazık ki başarıya ulaşma şansı bulmuşlardır da. Dünyadaki örneklerinde olduğu 
üzere, birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de Anayasal olarak kendine yer edinmiş olan sanat, gelişim 
açısından devletin kontrolü altında bulunarak kök salmaya çalışmıştır. Devletin kontrolü ise yer yer siyasi, yer 
yer ise ekonomik olarak sanatın üstünde bir tabaka misali yer edinmiştir. Böylece sanatın özgür ruhu; devletin 
otoriter tavrı ve kurumsal yapısı altında can çekişmek zorunda kalmıştır. Bu zorlanış her ne kadar koşullara 
göre değişmeler gösterse de, klasik sanatlar ve edebiyat bu durumdan ne yazık ki en çok pay alan taraf olmuştur. 
Amaç: Çalışmanın genel amacı; devletin sanata ve edebiyata müdahale olgusunu genel hatlarıyla ele almak ve 
dile getirmektir. Bu bağlamda sanat, edebiyat, sansür gibi kavramları betimlemek, devletin genel bakış açısını 
yorumlamak, müdahalenin etkin kolu olan devletin yargı organının sanata müdahale biçimlerini ortaya koymak, 
müdahaleler bağlamında yorumlayarak oluşturulmaya çalışılan Türkiye Sanat Kurumu’nun klasik sanatlar ile 
bağını ve bakış açısını yorumlamaya çalışmaktır. Yöntem: Çalışmada literatür taraması yolu kullanılmıştır. Bu 
bağlamda hem sanata hem de edebiyata yönelik değerlendirme, araştırma ve sonuçlar elde edilmiş ve çalışmada 
konumlandırılmıştır. Çalışmanın içeriğinde hem sanat hem de edebiyat konu edinildiğinden, öncelikle edebiyata 
yapılan örnek müdahalelerden bazıları söz konusu edilmiş, ve bu bağlamda ülkemizdeki yargı organının sanat 
ve edebiyata müdahale etme şekilleri ve olası sonuçları “en genel hatları ile” ele alınmıştır. Akabinde sanata 
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yapılan müdahaleler, örnekleri ile birlikte Türkiye’deki (ülkemizdeki) sanatsal yapı ve oluşturulmaya çalışılan 
TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) üzerinde durularak olumlu ve olumsuz eleştiriler getirilmiştir. En sonda 
ise; çalışmanın sadece “klasik sanatlar” boyutunu ele alan bir “sonuçsal manifesto” ortaya çıkarılmıştır. Söz 
konusu manifesto oluşturulurken; sanat ve kökeni, sansür ve nitelikleri, sanatın anayasal durumu, devletin 
sanata bakışı irdelenmiştir. Bu bağlamda klasik sanat dalları baz alınarak bu sanat dallarından özellikle opera, 
bale ve tiyatro ile ilgili pratikte kadroların bulunduğu durum, bakış açısı ve yeni “Tüsak Yasası” eleştirilmeye 
çalışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Bu çalışmada adı ya da şekli her ne olursa olsun sanata yapılan müdahale 
ve müdahalenin uygulamadaki sınırları, bu durumun devlet tarafından meşrulaştırılması ve yeni çıkarılacak 
olan Türkiye Sanat Kurumu (TÜSAK) tartışılmıştır. Bu hususta; çalışma içeriğinde de verildiği/verileceği 
üzere ülkemizdeki örnekleri ile müsemma bir biçimde edebiyat ve sanat eserlerine (bilhassa klasik sanatlar) 
çeşitli şekillerde müdahalelerde bulunulduğu, müdahalelerin haksızca yapıldığı, yeni oluşturulmaya çalışılan 
ve halihazırda tasarı şamasında olan Türkiye Sanat Kurumu‘nun olumlu olduğu kadar olumsuz yönlerinin de 
bulunduğu ve muhtemelen (olası uygulamalar ve ülkesel alışkanlıklar göz önünde bulundurularak) olumsuz 
şekillerde iktidara yakın isimlerce kadrolaşmanın sağlanacağı, ve hatta günümüzde kadroların bu şekilde 
belirlendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu hususta yapılan literatür taramasına olası yorumlar da katılarak klasik 
sanatlara ilişkin bir “manifesto” hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Sanat Kurumu(Tüsak), Sanata Müdahale, Sansür, Yargı, Yargısal Müdahale, 
Hukuk 
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